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U. E. A. kaj
T. E. K. A.

Multaj Esperantianoj kredeble ne 

scias Ia signifon cle literoj T. E. K. A. 

kaj ne audis pri la ekzistado de 

t Asocio, kiun reprezentas la supraj 

I literoj.

La T. E. K. A. estas « Tui inonda

Esperanta Kuracista Asocio », fon

dita en la 1908“ jaro dum la Dresdena 

Esp. Kongreso laŭ la propono kaj 

iniciato de 1’subskribinto.Kiel klarigas 

lii titolo, la I . E. K. A. celas ligi en 

unu asocion ciujn kuracistojn, kiuj 

sentas la bezonon de unu komuna 

lingvo por siaj profesiaj kaj sciencaj 

interrilatoj. Kompreneble tia lingvo

povas esti nur nia Esperanto.

« En nenia alia klaso da homoj, 

— diras nia Majstro en sia antaupa

rolo al la « Jarlibro de T. E. K. A. 

por jaro 1909 », —  la idealoj pure 

homaj trovas tiom multe da partia- 

noj, kiom inter la kuracistoj ; kaj la 

plej fundamenta el liuj idealoj, la 

reciproka komprenigado inter la 

homoj, trovis ĉiam multe da amikoj 

inter la kuracistoj. Multaj malsanu

loj ofte spertas sur si mem, kiel 

grava gi estas, ke medicina helpo 

konu neniajn lingvajn barojn. Fori

gon de tiuj baroj celas la T. E. K. A., 

kies tondigon ni goje salutas. La 

asocio alportos grandan utilon al la 

medicina scienco, al la kuracistoj kaj 

al la malsanuloj. »

En tiuj mallongaj vortoj nia Majstro 

Irate kaj precize klarigis la celojn de 

la T. E. K. A. en la unua tempo kaj 

en la estonteco. La asocio devas 

alporti utilon : I) al la medicina 

scienco, 2) al la kuracistoj kaj 3)  a j  

la malsanuloj.

1) Ni ĉiuj bone komprenas, kiel 

grava estus por la medicina scienco, 

•kiel por ĉiuj sciencoj, la enkonduko 

de unu komuna lingvo, dankal kiu 

ĉl»ij sciencaj laboroj de diverslingvaj 

medicinistoj tuj farigus ĝenerale ko

nataj en la tuta kuracistaro. La 

monata organo de T. E. K. A., la 

« Voco de Kuracistoj », eliranta en 

Lwo\v-Aŭstrujo sub la redakto de 

l)_ro Mikolajski, komencis jam  la 

laboron en tiu direkto, presigante
*  *

01 ‘^malajn laborojn de diversnaciaj

kuracistoj.

l*or la kuracistoj meni la T. E. 

K- A. havas gravan signifon, ĉar ĝi 

fe b lig a s  la interrilatojn de divers

lingvaj samprofesianoj. En ĉiu grava

1,1 ho kaj banloko la asocio havas aŭ

havos « kuracistojn-reprezentantojn »,

kiuj volonte donas al asocianoj pro

fesiajn informojn; ekzistas pli ol 100 

reprezentantoj en diversaj lokoj. Al 

tiuj reprezentantoj en banlokoj ĉiu 

asociano povas ankaŭ direkti siajn 

pacientojn, klarigante en esperanta 

letero la malsanon.

3) Por malsanuloj la T. E. K. A. 

povas ankaŭ jam  nun sufiĉe mulle 

valori. La pacientoj-esperantistoj, 

trovinte sin en fremda banloko kaj 

ne povante tule precize esprimi siajn 

plendojn al fremda banloka kura

cisto, povas sin turni al la reprezen

tanto de T. E. K. A. Se Esperantano 

subite malsanigus dum tia vojago en 

fremda urbo, li povus profiti de la 

T. E. K. A., invitante al si reprezen

tanton de tiu asocio aŭ. petante lin 

pri necesaj informoj.

Tie ĉi renkontigas ambaŭ aso

cioj : U. E. A. kaj T. E. K. A., — ĉar 

iafoje la Esperantianoj farigas pa

cientoj kaj bezonas la helpon de 

T. E. K. A. 'ano j, kiel kuracistoj.

Pro tiuj kaj aliaj motivoj la T. E. 

K. A. volonte akceptis la inviton de 

L'. E. A. partopreni en la Augsburga 

Kongreso, okazonta en la komenco 

de Augusto en tiu ĉi jaro. La Kon

greso estas Ia plej bona loko, kie oni 

povus detale priparoli la reciprokan 

helpon. La U. E. A. povus kunveni 

kun la T. E. K. A. en unu komuna 

kunsido kaj decidi, ĉu estus utila pol

la I'. E. A. ’ anoj havi en ĉiu grava 

urbo kaj banloko kuraciston-espe- 

rantiston, konsentantan helpi al la 

anoj de U. E. A. en koncernaj mo

mentoj, —  kaj kiamaniere arangi la 

aferon : ĉu starigi apartajn « konsu

loj n-kuracistoj n » en ĉiuj urboj laŭ 

sama maniero, kiel ekzistas nun 

« konsuloj-komercisloj », « konsuloj- 

maristoj » k. t: p., — aii interkon

senti kun la T. E. K. A., kiu havas 

ja  pretajn reprezentantojn en multaj 

lokoj.

Mi aldonas, ke la T. E. K. A. havas 

anojn cii multaj landoj de la tuta 

mondo, eĉ en Indujo, ('.ilujo, Brazi

l i o  kaj Natal, (iiaj honoraj mem

broj estas la plej grandaj medicinaj 

eminentuloj de 1’Eŭropo, ekz. prof. 

D-ro Charles Richet - Paris, prof. 

D-ro Bouchard - Paris, prof. D-ro 

Vicio rdi - Tilbi ngen , prof. D-ro 

Broca - Paris k. t. p. La Centra Ko

mitato de la T. E. K. A. konsistas el 

D-ro L. L. Zamenhof (Honora Prezi

danto), prof. D-ro- U. Dor - Evon 

(prezidanto), D-roj Mvbs - Altena 

kaj W hilaker - Liverpool (vicprezi

dantoj), D-ro \V. Robin - Varsovio 

(sekretario) kaj D-ro Mikolajski 

(kasisto kaj samtempe redaktoro 

de « Voĉo de Kuracistoj »).

I)- \V. ROBIN,

Sekretario de T. E. K. A., 

Delegito de U. E. A.

SOCIA VIVO
J U R O

A p e l i s  i a m  3 0  g v i d f o l i o j

K i u  g r u p o  n e  a n k o j a n  e l d o n i g i s  s i a n  ?

J u s  a p e r i s  n o v a  # :d c n j  e *  la
E s p e r a n t i a j  ffle r k o ] .

Kiel la m a ljuna j laboristoj estos 

pensiata] en Francujo

La Franca Senato Jus voĉdonis la legon 

pri la laboristaj pensioj. La Deputataro 

devos ankoraŭ gili diskuti pri kelkaj punk

toj, sed estas certe, ke nenia grava modifo 
estos alportata al la dirita lego, senpa

cience atendata.
Nenia lego estis pli diskutita. De tridek 

jaroj oni parolas pri ĝi kaj dum tiu tempo 

ne malpli ol Ol projektoj eslis esplorit a, 
kaj rifuzitaj. Eĉ la jus voĉdonita lego su
feris kvar malsamajn projektojn. La regis
tara projekto, defendita de la Labora mi

nistro Viviani, triumfis, krom kelkaj detalaj 

koncedoj.
Jen — kiel permesas mallonga gazetarti

kolo — la esencaj punktoj de tiu leĝo. Gi 

estas bazita sur tri principoj : devigo, 

kapitaligo, triobla kotizo.
I'- La pensio estas deviga por ĉiuj dun

gatoj, krom tiuj, kiuj jam havas pension, 

kiel fervojistoj, k. a. Kroni tio, la farmu

loj, havantoj de bienetoj, ne gravaj mas

troj, k. a., sub certaj kondiĉoj, povas laŭ 

sia deziro formi al si pension kun la stata 

helpo.
2* La ko liz io j ne estas disdividataj, sed 

kapitaligataj kaj sole el iliaj rentoj formi

gas la pensioj.
3e Ĉiun pension formas tri kotizajoj : de 

Ia dungato, de la dunganto kaj de la stato, 

laŭ la jenaj proporcioj : Dungatoj. 3,60 Sin. 

jare por viroj, 2,40 Sni. por virinoj, 1.80 
Sin. por junuloj malpli 18 jaraj. — Dun
gantoj. Ili pagas la samajn kotizajojn kiel 

supre por ĉiu el siaj dungatoj. — I.aii ooi % 

pensioj. La farmuloj pagas de 3,60 gis 7,20 
Sni., la bienekspluatantoj de 2.40 gis 3,HO 
Sm .; la bienposedantoj pagas same. La 

havantoj de bienetoj, la negravaj mastroj 
pagos de 3,6(1 gis 7,20 Sm. — Stata parto

preno. Dum la transira periodo, de 40 gis 

24 Sm. En normala periodo (post 30 jaroj) 
24 Sin..

Ni vidu nun la kiomccon de la tiel for
mita pensio: 

l r La viroj dungitaj dum 30 jaroj (kun la

2 jaroj de militservo) kaj kotizintaj dum 

sia tuta vivo, je la 65“ jaro, ricevos renton 

jaran da ĉirkaŭ 165 Sin., la virinoj 108 Sni. 
Tiuj ciferoj reprezentas la normalajn pen

siojn.

2‘- La homoj, kiuj ĉu dum la transira pe

riodo, ĉu poste, ue cstos en normalaj kon

diĉoj havos pension proporcie malaltigi
tan.

3‘‘ La homoj rajtantaj laŭvolan pension 
havos de la unua jaro (je Ia ago de 65 ja 

roj) 16 Sin., post IO jaroj (ĉiam je 65“ jaro) 

24,80 Sni., post 20 jaroj, 36,60 Sni.

Kiel funkciados tiuj pensioj ? La koti

zajoj cstos kolektataj ĉu «le la dungantoj, 
ĉu de diversaj Mutualaj organizajoj, kiel 

Ia nacia kaso de la maljunulaj pensioj, la 

societoj de reciproka sinhelpado, la kasoj 

de dungantoj, la sindikataj profesiaj kasoj, 

la kreotaj regionaj kasoj, k. a. La kotiza

jojn pagigos la dunganto en maniero kva
zali aŭtomata: El ĉiu monata salajrpago, 

la dunganto konservos sumon egalan al la 

monata kotizaĵo, nome 30 Sd. por viroj 

kaj 20 Sd. por virinoj ; li por ĉiu dungato 

duobligos tiun sumon per sia persona 

pago kaj pruvos tiun operacion per alme

to de marko sur libreton senpage donatan 

de la stato al ĉiu dungato. Siaflanke la mu

tualaj organizajoj kiuj povos alcentrigi 

tiujn kotizojn, estos instigataj de la Atato, 
kiu interŝange fordonos al ili »30 Sd. por 

ĉiu mutualano kaj ian procenton por pagi 

iliajn elspezojn. Fine, la nunaj kasoj por 
dungantoj, kiuj donas al siaj membroj 

pension egalan je tiu de la lego, estos libe

rigataj je la regulaj kotizoj.

Kiel oni vidas, la lego donas apartan 

lokon al la privata mutualeco, kiu kunla

boros kun la stato.
Kiom da homoj rajtos tiun pension? Lau 

la kalkuloj de la Labora ministro, la (levi

gaj pensioj estos aplikeblaj al ĉirkaŭ

11.000.000 gedungatoj en la komerco, in
dustrio kaj agrikulturo. Tiuj 11.000.000 raj
tos plenan pension je la 65* jaro aŭ pen

sion proporcie malaltigitan je la 55;* jaro. 
Legaj paragrafoj fiksas la transporton de 

parto de la pensio al la vidvinoj aŭ orfoj 

okaze de anlaŭtempa morto de la pen

sato. La laŭvolaj pensioj, rezervataj pol
la farmuloj, bienekspluatantoj, mastroj, la

borantaj sole aŭ kun sia familio kaj unu 

laboristo, povos atingi 6.000.000 personojn. 

Supozante, ke nur la duono partoprenos, 
estos en Francujo 14.000.000 pensiotaj per

sonoj, t. e., 14.000.000 gelaboristoj, kiuj 
dank'al la leĝo estos ŝirmataj, dum sia 

maljuneco, kontraŭ la plej urgaj bezonoj.
L. G.

P E D A G O G IO

La nuna  stato de la unuagrada j 

Lernejoj en Rusu jo  (sekvo)

Procento da analfabetuloj

Laŭ la statistiko de Ijaro 19071 la log

antaro de TRusa Imperio estas kalkulata 
je 152 milionoj. Preskaŭ la duono estas 

Grandrusoj; la alia duono parolas ne mal

pli ol 150 malsamajn lingvojn.
En tiu ĉi artikolo mi pritraktos eksklu

zive la Grandrusojn.

Nur 15 O O de la tuta logantaro plenigas 

la urbojn kaj 85 o o estas kamparanoj.

Duono de Turbanoj scias la legskribadon 

sed inter la vilaganoj oni trovas ĉirkaŭ 
2/3 da analfabetuloj (el la virinoj eĉ nur 
I/7 scias legi).

En ia jaro 1906' oni kalkulis 12.736.000
infanojn de lerneja ago.Tiam mankis la ler

nejoj pli ol por 7.300.000.

Kiu lernas

En la urboj kaj vilaĝegoj eksistas apartaj 

lernejoj por knaboj kaj knabinoj. La 

vilagaj lernejoj, servantaj por pluraj 

vilagoj, estas duseksaj, sed la nombro de 
Tknaboj superas, ĉar la kamparanoj pli 

bezonas la knabinojn por siaj hejmaj 

laboroj. En la urbajn lernejojn oni akcep

tas de I’7« jaro. en la vilagajn — de 1’8*.

La administrado

Krom kelkaj centoj da rifugejoj kiujn 

administras^ Institucioj de Imperiestrino  
Maria preskaŭ duono da popolaj lernejoj 

estas nuntempe regataj de la Sankta Sinodo 

kaj alian duonon administras le Ministro 

de Popola Klerigado.

El la lernejoj, submetitaj al tiu ĉi Minis
tro, kelkaj centoj estas a liigata j .^ e  

1’fabrikoj, fervojaj kompanioj kaj priva

tuloj. Sed la ĉefajon konsistigas la lernejoj 

prizorgataj de Tzemstvoj : la plimulto 
lernas en ĉi liuj lernejoj.

La M. de I’. K. dividas la tutan Kusujon 

je l’12 instruregionoj regataj de TKuratoroj 

prezidantoj de (Kuratoraj konsilantaroj. 

La Kuratoroj havas, kiel suboficistoj^ 

kelkajn regionajn inspektorojn.
En ĉiu gubernio estas direktoro de 

popolaj lernejoj, helpata de kelkaj inspek

toroj en diversaj distriktoj.
Ĉiu urba lernejo havas sian adminis

tranton inspektoron, kiu faras ĉiujaran 

raporton al la gubernia direktoro de po

polaj lernejoj kaj mem prezidas la Peda

gogian Konsilantaron de la lernejo. Kroni 

tio, pri ĉiu urba lernejo zorgas honora

intendanto.
Por fondi vilagan lernejon, oni petas 

permeson de Tinspektoro de popolaj ler

nejoj kaj de Tĉefo de nobelaro, prezidanto 
de TDistrikta lerneja konsilantaro.

La vilagaj lernejoj estas plejparte fonda

taj kaj prizorgataj de TZemstvoj, kiuj 
elektas specialajn zorgantojn kaj zorgan

t o j n  dependantajn de TGubcrnia lerneja 

Konsilantaro.
En siaj ĉiuj a raj guberniaj kaj distriktaj 

kunsidaroj la Zemstvoj elektas kelkajn el 
siaj membroj por esti iliaj reprezentan

toj ĉc la Distriktaj kaj Guberniaj lernejaj 

Konsilantaroj ; tiuj lernejaj membroj 
devas ricevi rajtigon je siaj oficoj de la 

loka guberniestro.

La Distriktaj lernejaj konsilantaroj havas 

devojn pridiskuti la fondon de novaj 

unuagradaj lernejoj laŭbezone kaj trovi
por tio rimedojn; plie, iii devas penadi 

plibonigi la jani ekzistantajn lernejojn,pro

vizi ilin per lerniloj, aprobitaj deT.M. P. K. 
kaj de TEklezia Administrantaro.

La Gubernia lerneja Konsilantaro di

rektas la Distriktajn, servante, kiel peranto 

inter ili kaj la kuratoro de lerneja re

giono.
La ĉefa regado de Tparolaj lernejoj 

apartenas al la Sankta Sinodo, posedanta 

tiucele lernejan konsilantaron.

La loka administrado de Tparolaj ler

nejoj estas komisiita al la Eparliiaj Epis

kopoj regantaj la lernejojn per la eparliiaj 

lernejaj konsilantaroj kaj iliaj distriktaj 
lilioj. — For revizii la lernejojn, la epis

kopoj havas, plie, epa rli iaj n observantojn 

kun iliaj helpantoj por ĉiu distrikto.

Ĉu la lernejoj eslas devigaj 

kaj senpagaj ?

Neniaj lernejoj estas devigaj sed senpa

gaj estas ĉiuj vilagaj lernejoj ĉar la vilaga

noj pagas tiucele ĉiujarajn impostojn. Plej 
ofte la vilaganaj komunumoj konstruas la 

lernejojn per sia propra kosto, zorgadas 
pri ilia hejtado, lumigado kaj servistaro.

En inuitaj lernejoj la infanoj devigataj 

veni el malproksime tra negaj kampoj, kie 
iafoje regas forta blovado, restas la tutan 

tempon, kroni festotagojn en la lernejo. 
Por ilia nutrado la gepatroj meni donas 

ĉiujarajn kotizajojn per mono kaj nutraj 

produktoj; okaze de malsufiĉeco, je tio

helpas monoferoj de personoj cl diversaj 

sociaj statoj. La urbaj lernejoj postulas 
lernopagon, kies kvanto estas difinata de 

Tdirektoro de popolaj lernejoj laŭ la lokaj 
kondiĉoj. La Pegagogia Konsilantaro rajtas 

liberigi de Tpago la infanojn, kies gepatroj 

ne havas sufiĉajn vivrimedojn.

La pago de la instruantoj

La religiinstruistoj ricevas en la urbaj 

lernejoj po unu rublo (=• I S) hore aŭ de 
180 r. gis 390 jare ; en la vilagaj — de 30 
gis 50 kop. hore, de ‘i ) rubloj gis 12 t jare.

La vilagaj instruistoj ricevas ĉiujare de 
200 gis 500 rubloj, iliaj helpantoj — de 

60 gis 360 r., plie, orii donas logejon en la 

lernejo mem.

La instruistoj de Turbaj lernejoj havas, 

krom logado, jaran salajron da 540 rubloj, 
kun aldono da 50 — 150 rubi. porla regan
toj. La helpantoj estas pagataj po 300 

rubloj.
La M. P. K. donas al ĉiuj instruisto, 

servintaj sub gia administrado 20 jarojn 

duonon da salajro, kiel pension; plena 
salajro rekompencas la 25-jaran oficadon.

Kiuj eslas la instruantoj ?

Oni donas la oficon de instruistoj al la 

personoj, finintaj gimnaziojn, pastrajn kaj 

instruistajn seminariojn (Normalajn ler

nejojn).
Sed en la plej elementaj parokaj lernejoj 

nomataj « ŝkolv gramotv », oni allasas po 

instruado ĉiujn personojn, kies pedago

giajn kapablojn rekonas la distrikta lilio 

de Eparhia lerneja Konsilantaro.

En la urbaj lernejoj la virinoj instruas 
preskaŭ ekskluzive la knabinojn.

Eli la vilagaj ambaŭseksaj lernejoj la 2/3 

da geinstruistaj konsistas el virinoj.
En edziga stato trovigas du trionoj da 

instruistoj, sed nur unu triono da instruis

tinoj.

(Dauri gota)

A. Su\ ai*ov . (Del. Kostroma)

A R T O

Vaksa busto de Leonardo da V in c i?

De kelka tempo trovigas en la berlina 
« imperiestro-Frederiko-Muzeo » (Kaiser 

Fricdrich-Museum) vaksa busto, pri kiu 

grava kaj pasia disputo ekardigis. La 

batalado de opinioj jam daŭras kelkajn 

monatojn, sciigi ankoraŭ ne decidigis. La 

direktoro de la muzeo, ekscelenca Mosto 

Bode aĉe'.is de antikvajisto en Anglujo 
vaksan buston, kiu reprezentas junan 

virinon, kaj pagis tre altan prezon : ĉar

— laŭ lia opinio — la busto estas verko el 

la dekkvina centjaro kaj atribuata al la 

artisto-skolo de Leonardo da Vinci, se gi 

ne estas verko de Leonardo mem. ĉu la 

diro de Bode estas prava ĉu ne, lio anko

raŭ ne decidigis; oni kultigas multajn 

kaŭzojn « por kaj kontraŭ ». Ĉi tie, ne 

povas esti la loko, por ke mi klarigu la 
diversajn opiniojn, pri kiuj certe oni jam 

instruis sin cl la Jurnaloj. Ĉu la busto, 
estas verko de iu Leonardo-ano.ĉu ne, liu 

ĉi demando sajnas al mi ne tiel grava por 

la granda publiko kiel jena : ĉu la busto 

vere estas verko de sortefavorita artisto? 

ĉu la busto reprezentas verkon de vera 

alta, kaj dia arto? Jen virino, bela virino 

kun eksterordinare mildaj, dolcaj vizag- 
trajtoj. La kapo estas iomete klinita kaj la 

tuta sintenado esprimas plej grandan gra

ciecon. La formoj de la busto, la linioj de 

Tkorpo — ili estas tiel ĉarmplenaj, tiel 

bele proporciaj kaj ravaj, kela rigardanto 

vole-nevole akceptas veran ilolĉecon eli

rantan cl la artoverko, ke li staras kaj ri

gardas la buston, gi enlitigas ĉiam la 

saman, kvazaŭ pacigan trankvilecon de 

beleco; gi kontentigas la sopiron de 1’animo 

kaj plenumas la deziron de I koro: ĝi 
kvazaŭ forgesigas la doloron kaj havigas al 

la rigardanto la saman rideton, kiu tiel 

ĉarmigas la Inistan vizagon : mallonge di

rite :la busto, aspektas kiel vera artenaskita 

verko ; kaj se gi ne devenas de Leonardo 

mem aŭ de iu cl liaj skolanoj- nu, certe ĝi 
devenas de liomo ankaŭ sorte favorita, de 

iu homo, kiun Dio sendis al la mondo, por 

ke li kreu belecon. Kaj se la artohistorio 
gis nun ne konis la artiston, gi pliriĉiĝis je 

unu nomo. Tia gojo pri la kontestebla 
valoro de la trovita vaksa busto apartenu 

al la granda publiko ; volonte ni lasu la 
disputon pri la deveno al la artoscieneuloj!

A. Bi i i i i k m i t  (Berlin).

ID E O J  & F A K T O J

La nova Parlam ento  Brita . — La rega 
irado a l la parlementejo. — La reĝa 

parolado. — Popolo kontraŭ Lordoj.

La belega vetero allogis amason da civi

tanoj al la stratoj, tra kiuj devis iri la 

rego kaj lia sekvantaro. La sekvota vojo

estis tre mallonga, sed la stratoj kaj placoj 
elektitaj eslis tre largaj, spite la vasteco de 
la promenejoj — Ia plej belaj avenuoj en 

Londono — oni ne povis facile sp iri! La 

palaca placo, la parko St-James ka j la par
lementa stratego estis netraireblaj pro In 

centmiloj da scivolemaj personoj, kiuj 

deziras aklami aŭ nur vidi la regan fami
lion.

ĉiuj registaraj oficejoj, kaj la diversaj 

fremdaj konsulejoj estis ornamitaj per 
standardoj kaj rugaj drapirajoj, sed nun 

malmultaj privatuloj elmontris fiagojn.

Soldatoj al diversaj regimentoj estis vi

cigitaj laŭlonge la vojon, kaj centoj, eĉ 

oni povas diri miloj da policanoj ordigis 

la popolon por lasi al la regaj veturiloj 

sufican spacon por facila trairado. Vidataj 
el la malproksimeco la oraj veturiloj kun 

siaj orcvestitaj lakeoj, ĉirkaŭitaj kaj mal- 

antaŭgitaj de la rega kaj regina regimen
toj kun procirkonstanca uniformoj for

mis interesan kaj vidindan spektaklon por 

fremdulo kaj por ĉiu, kiu ne tian vidaĵon 
antaŭe vidis.

Ĉe diversaj lokoj, la alveno de la Bego 

estis sciigata per ludado de la nacia him
no: Benu la regon Di. (bone konata de 

la kambridĝ’aj kongresanoj). En la mo

mento, kiam Lia Mosto eniris la 1’arla- 

nientcgon, anoncis Big Ben (la sonorilego 
tiel nomata de la Londonanoj) la duan ho

ron, precizan tempon fiksitan por la mal

fermo de la unua kunsido de la novaj par

lamentanoj. La rega artilerio akceptis la 
estron je la sono de Tkanonoj.

Jani de kelkaj semajnoj, ĉiuj diskutis 

kaj vetis pri kio la rego diros aŭ ne diros, 

faros aŭ ne faros, laŭ la avizoj de siaj kon

silantoj. Ĉu- li subtenos la popolon kaj 

gian liberecon, aŭ ĉu li daŭrigos akordi al 

la nobelularo gian povon? Por ke niaj di
verslandaj legantoj komprenu la katizon 

de tia bruego kaj intereso rilate al malfer

mo de nova parlamento, estas necese ke 
ili memoru pri la bugcto kiun ni pritrak

tis en " Esperanto « antaŭ kelkaj monatoj. 

Tiu bugeto, proponita kaj akceptita de la 

unua ĉambro (elektita reprezentantaro de 

la poliolo) estis remetita de la dua, nomita 

ĉambro de la Lordoj, kaj kies anoj havas 

rajton tie sidi nur pro sia naskigo aŭ spe

ciala elekto dumviva. De pli ol 150 jaroj, 

nenipm tiu Lorda anaro kuragis rejcti ian 

ajn financan proponon, kvankam centoj 
da aliaj legoproponoj estis rifuzitaj por 

esti tute refaritaj, denove rifuzitaj, plian 
fojon sangitaj k. t. p. duni tiu sama tem

pospaco. Nur pro tiu aŭtokrata elmontro, 

haltiganta la vivon kaj la aferojn de la 

lando, (ni ĉiuj scias ke nenio estas farebla 

sen mono!) la liberala registaro eksigis 

kaj generala balotado okazis, per kiu la 

sania partio ricevas la direkton de la afe

roj, sed nur volas gin vere repreni se de 

nun gi estas certa ke, en la estonteco la 

Lorda ĉambro ne plu havos la rajton kont

ra iista ri financproponojn akceptitajn de 

la Popola reprezentantaro. Jen do la kialo 

de la generala scivolemo en Britujo kaj 

en ĉiuj alilandaj politikaj centroj.

La regaj paroloj al la <• Lordoj kaj Sinjo

roj » estis nun malmultaj sed silente aŭs- 
kultataj de elektita ^-eestantaro. La vidajo 

ĉc la kunvena ĉambrego estis multe pli 

bela ol la plisupre priskribita. Lordoj kun 

belulinaj kostumoj, sinjorinoj kun gajaj 

helaj roboj, la jugistoj «le la diversaj ju

gejoj kun siaj diverskoloraj roboj kaj gri

zaj perukoj, diplomatoj la plimulto cl 
la fremdoj naciaj, plenigis la publikajn kaj 

rezervitajn galeriojn. Apudestis iliajn re
gajn gemoŝtojn geprincoj Henriko de 

Prusino kaj Geprincoj de I limrojo. El la 

rega parolado ni nur citos la partojn sen

pacience atenditajn de ĉiuj politikaj par

tioj.

1° Forigo de la ĉiopovo de la Lordoj aŭ 

povo de ne akcepto de legoj : Miaj Lordoj 
kaj Sinjoroj, antaŭ ne longe ni spertis 

gravajn m a lfac ilo jn  pro la forta dife
renco de opinio inter la du Cambroj de 

nia parlamento. Proponoj estas metotaj 

antaŭ vi kiel eble plej baldaŭ por difini la 
rilatojn inter la du Cambroj, tiel ke la 
unua havu absolutan aŭtoritaton rilate al 

la financaj aferoj kaj superregon pri lego- 

farado.
2" La Buĝeto: Sinjoroj, vi estos petataj 

decidi pri la bugcto proponita je la fino 

de lasta jaro, sed kiu ne estis akceptata. 
La elspezoj permesataj de la lasta parla
mento devas esti pagotaj; sed tial ke la 

mono bezonata ne estis ricevita jiro la 
nekolektigo de la impostoj, kun la per
meso de la parlamento mono estis prun

teprenita. Arangoj estas prenotaj kiel eble 
plej baldaŭ por ĉesigi tiun situacion.

Ankaŭ la rego diris ke li deziros, kiel 

antaŭe, resti amiko kun ĉiuj fremdaj na

cioj kaj la diversaj kolonioj.
Kio okazos nun ĉe la nova parlamento 

ne estas ankoraŭ direbla, ĉar la du grandaj 

politikaj partioj, la liberaloj kaj la konser»
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vativoj, estas egalnombraj. La liberaloj be

zonos la helpon de la membroj de la labo

rista partio kaj tiun de la Irlandaj nacio

nalistoj por esti kapablaj efektivigi la de 

ili deziratajn reformojn. Tre versajne ili 
devas rimi nenion, ĉar pro siaj programoj 

nek la Irlandanoj nek la laborpartianoj 

povus subteni la konservativojn. La poli

tika programo daŭrigos do esti laŭ ni jam 

supre diris, kiel dum la lastaj jaroj, bata

lado inter la nobelaro kaj la popolo Ais 

kiam la unua cambro sukcesos forigi la 
povon de neakcepto, posedatan nun de la

Lordoj.
Paul B l a i s e  (Londono).

G EO G RAFIO

P ri W ash ing ton .
N igru lo j kaj b lankulo j. O n i protestas!

Okaze de frazo aperinta en Ia artikolo de nia 
kunlaboranto S-ro Schubert, ni ricevis kelkajn 

protestojn, el kiuj ni publikigas la jenan :

Mi konsterne Jus legis cn « Esperanto » 

pri bcdaŭrindega afero kiu sendube mal

helpos la sukceson de la VI1*! Tuj mi rapi

das esprimi eĉ plorante, mian plej pro

fundan simpation al niaj usonaj .samidea

noj. Ho ve! El tre interesa artikolo de 

S-ro B. F. Schubert priskribante la faman 
kongresurbon mi ĉagrenegas eltrovi ke 

« la urbo (\Vashington) enhavas preskaŭ 

30(1.000 logantoj, okdek m il (80.000) cl ili 

estas n ig ru lo j!»  Ilo teruro! Juste diras 

S-ro Schubert« se tiu ĉi lasta circonstanco 
ne ekzistus, Washington pro sia senegala 

beleco estus la vera paradizo ! »

Kia domaĝo ke 80.000 « niggers » spiras 

la komunan aeron de Dio kaj vivas en la 

lumo de la suno en Ia sankta urbo de 

Georgo \Vashington ! Nekredeble ! Kial do 

ne mortigi ilin?

Plorege la via.
H a r r i s o n  H i l l  (London).

K O M E R C O

Interesa entrepreno : La In ternacia j
kursoj por la Komerca instruado

La 8:< Internacia Kongreso por la Ko

merca instruado, kunveninta en Milano 

dum 1906, komisiis la Internacian Societon 

por la disvolvo de la Komerca instruado, 
ke ĝi kreu internaciajn kursojn de komerca 

instruado. Tiaj internaciaj kursoj okazis 
sinsekve en Lausanne (1907), Mannheim 

(1908), Le Havre (1909) ; granda estis ilia 

sukceso. Tiun ĉi jaron,Ia kursoj okazos 

en Wien.
\Vien, kiu havas surfacon da 27 307.53 H» 

kaj du milionojn da logantoj, estas la plej 

grava komerca loko de Aŭstrio ; gia centra 

situacio, giaj belegaj parkoj, giaj grandio

zaj monumentoj kaj ĉefe giaj ravaj parkoj 
kaŭzas, ke tiu urbo aparte taugas por 

libertempa kurso por komerca instruado.

Tiu kurso celas: P' konigi la ekonomian 
disvolvo de la lando, kie okazas la kurso 

kaj studi dume Ia kutimojn de tiu lando 

kaj giajn rilatojn kun fremdlando; 21' ko

natigi la partoprenantojn kun la enlanda 

lingvo ; 3« konigi la landon kaj giajn indus

triajn ekspluatejojn per ekskursoj; P krei 

rilatojn inter diverslandaj komercintere- 

satoj ; 5« esplori la nuntempajn demandojn 

pri la instruado de Ia ekonomiaj kaj ko

mercaj sciencoj kaj pri lingvoj vivantaj.

Lau la spertoj faritaj, tiu -P kunsido en

havos kurson por germana lingvo kaj ko

merca .korespondado kaj kurson por ko

merca kaj ekonomia instruado.
La unua okazos de la 15» Aŭg. gis la IO" 

sep t. (Export-Akademie IX, Berggasse lfi). 

Ĝi estas destinita por la geprofesoroj 'de 
Germana lingvo en komercaj lernejoj por :

a. konigi Vienon, giajn literaturon, teatron, 

monumentaron, morojn, k. a. ; b. perfek

tigi la komercajn konojn por la instruado 

de la germana korespondado; c. studi 
ekonomian geografion, komercon kaj in

dustriojn de Aŭstrio; d. studi la diversajn 

metodojn por la instruado de la lingvoj

vivantaj. Tiu kurso enhavos praktikajn 

lecionojn, paroladojn, ekzercojn de kon

versacio. Lecionoj (2 i f i  horoj matene) 

okazos 5 tagojn semajne, la fi1 tago estas 

rezervata por ekskursoj. Plie okazos ĉiu

tage parolado sekvota de pridiskutado.

La kurso de komerca kaj ekonomia ins

truado okazos de la 22* Aŭg. gis la 10« 

sept. (ii estas difinita por komercistoj, 

komerclernejaj profesoroj, komercstuden- 

toj, kiuj havas sufican konon de la ger

mana lingvo por sekvi la paroladojn. Tiu 
kurso havos interalie paroladojn pri : la 

reciprokaj rilatoj inter Aŭstrio kaj Ilunga- 

rujo. Konstitucio kaj administracio de 

Aŭstrio. Komerca politiko de Aŭstrio-Hun- 

garujo. Gia evolucio. Agrikulturo, mine

joj, industrio, bankoj, doganoj, komercaj 

ĉambroj, korporacioj, helpo al la komer

co, komerca juro, fervojaj tarifoj, komer

caj traktatoj, komerca statistiko, Borso, 

posta sparkaso, socialaj institucioj, aseku
roj, k. t. p. Komerca instruado, situacio 

de la Komercistoj. Arto kaj arkitekturo en 

Vieno. Turismo. Teatro. Instruaj kaj filan

tropiaj institucioj en Vieno, k. t. p., k. t. p.

La paroladojn sekvos multaj vizitoj kaj 
ekskursoj, ekz. al la Borsoj, la bankoj, in

dustriaj urbaj entreprenoj, fabrikejoj, 
k. a.

La kosto por unu el la lingvaj kursoj aŭ 
por la kurso de instruado estas & 8,30, La 

personoj, nemembroj de la societo por la 
disvolvo de la komerca instruado, pagos 

plie §4,15 (I).

En la lino de la du kursoj okazos en 

Wien la IX» Internacia Kongreso por la 

Komerca Instruado, dum kin okazos ler

neja ekspozicio. La Kongreson sekvos 

gravaj ekskursoj Bosnion kaj Ilerzego- 

vinon.
En la lastjaraj kursoj okazintaj en Le 

Havre partoprenis 145 personoj, el kiuj 29 

studentoj, 88 profesoroj, 28 komercistoj ; 
laŭ landoj estis 49 germanoj, 24 aŭstroj,

13 belgoj, 45 svisoj kaj 14 diversaj.

EKSPO Z IC IO J

B aldaŭ  m alferm iĝos en Budapest 

la V J P rin tem pa  Foiro-Ekspozicio

Jam de Kvarjaroj, kiam dejaro al jaro oni 

arangas en Budapeŝt-o la « Printempajn 
Foirojn », ĉiam pli kaj pli granda estas la 

sukceso, kiun ĝi atingas.
Multnombraj industriistoj kaj komercis

toj alportas ĉiaspccajn novajn artikolojn, 

por prezenti ilin al la en- kaj eksterlandaj 

komercistoj, kiuj grandnombre vizitas ku

time tiujn ekpoziciojn.

La lastan jaron pli ol 400 produktistoj 

ekspozis novajn modelojn de ĉiufakaj arti

koloj. Por la nun okazonta V» ekpozicio, 

estas tiel granda intereso, ke gi superos 

ĉiujn ĝisnunajn, kaj jam anoncis sian vizi

ton grandnombra fremdlanda komercis

taro (cl Turkujo, Serbujo, Rusujo, Germa

nujo, Bosnio, k. t. p.) kiuj alvenos por aĉe- 

tadi, la ckspozitajn ajojn.

La fakoj de 1’Printempa foiro estas :
I. Papero, skribilaroj desegnilaroj. —

II. Libroj kaj rcproduktajoj. — III. Vi

traj oj, porcelanoj, majoliko kaj. argilaĵoj.

— IV. Ornamentajoj. ludiloj, valizoj k.t.p.

— V. Hejmolaboraj produktajoj. — VI. ^uo

industrio. — VII. Ferajoj kaj meta Iaj oj. — 

VIII. Virinaj kaj vivaj modartikoloj. — IX. 

Parfumoj, Kemiaj kaj apotekaj produk- 

taĵoj. La direktantaro de 1’Printempa foiro 

baldaŭ aligos al U. E. A.

Je Pi malfermo de 1’ekspozicio (7 aprilo) 

ni sendas priskribon pri ĝi.

Ferdinando V a r g a , 

(Konsulo en Budapest)

P o j *  k o n i g i  U .  H .  f i .  u z u  l a  n a s i l i n g v a j n  

p r o p a g a n d i l o j n  (france, germane, itale, 

hispane, ruse).

(I) Por la kurso de germana lingvo sin turni 
al D-ro Glauser. Akademiesstr, 12. Wien I ; 

por la kurso de komerca instruado al S-ro A. 

Schmid (Bergasse lfi, \Vien IX).

Lia pakto]
1 6 .  B u d a p e ŝ t o . Mortas glora dermatologiisto dok

toro Samuelo Korma. — La t ifo t imige disvas
tigas ; pli ol 100 malsanuloj en la hospitaloj.

li). — A t e n o . Kego Georgo realvokas ciujn 

ambasadorojn el fremdlando.

:i0. —  I t a l u j o .  Kememorigo en la cefaj urboj 
de la eksekuto de filozofo Jordano Krimo. — 

K o m o .  Inaŭguro en la Galerio Corsini .de la 

elmontro de la gravu raj oj kaj novaj akiroj. — 

P a u i z o .  Francujo sendas ultimatumon al Ma

roko por havigi la aprobon de la interkonsentoj 

starigitaj en Parizo. — B e r l i n o .  Mortas grafo 

Stollberg W ernigerode, prezidanto de la Keiiis- 

tago. — K a i r o .  Kontros paŝao Ghalis, prezi
danto de la ministraro, restas viktimo de atenco 

farita de egipta studento.

21. — B a r c e l o n o . Aviadisto Mamet falas kun 

sia aeroplano sed restas nevundita. —  L o n d o n o . 

Rcĝo Kduardo antaŭ la Parlamento legas la 
kron paroladon.

22. —  B e r l i n o . Alveturas la austria mi

nistro de ['eksterlandaj aferoj, Aehrenthal. — 
L o n d o n o . Mortas V. VValter direktoro de la 

gazeto Times.

2 3 .  —  P e t i i u r b o . Alveturo de la bulgaraj 

gereĝoj. — B u l g a r u j o . Sangaj konfliktaj inter 

bulgaraj kaj turkaj soldatoj apud Ia limo de Ia 
du statoj.

2\:— F i r e n z o . Memmortigo de la germana 
pentristo Ugo de Lewy.

teno en Tsarkoje. Selo je honoro de Ia Bulgaraj 

gereĝoj. *•

25. — G e n e z i o . Poeto Gabrielo cTAununzio 
faras en teatro Feniko sian unuan paroladon/ 
pri la viado.

26. —  K o m o . Centjarfeston de Chopin.

A. T e l l i n i .

Homara Dataro
16. Multo. — 1326. Sankta interligo (diri I a 

Klemcntia) de papo demento VII, regoj de 

Francujo, de Anglujo, stato de Milano kaj res

publiko de Venezio kontraŭ Karolo V-a.— 1700. 
Konvencio dekretas la forigon de la feŭdalaj raj

toj en Francujo. — 1787. Naskigo de fizikisto 
Ohm.

17. 180. Mortas roma imperiestro Marko Aft

remo. — 1820. Naskigas en Torino, rego de lta
lujo Viktoro Emanuelo li-a. — 1848. Venezia 

popolo liberigas el malliberejo Daniel Mania.

18. 1848. [libelo de la Milana popolo kontraŭ 

la austria regado. — 1871. Komencigo de la 
Pariza Komunumo.

19. 1733. Mortas muzikisto J.-B. Pergolesi el 

lesi. — 1805. Napoleono l-a estas proklamita 

rego de Italujo. — 1821. Naskigas esploristo de 

Afriko Kichard-Francis Kurlon el Barhamhouse 

(Anglujo). — 1822. Mortas Valenteno Ilaŭjr el

pensinto de la reliefa skribmaniero por blinduloj.
— 1900. Morto de Osman paŝao, la heroo de 
Plevna.

20. La suno eniras cn la konste lacion de la 

Pa fovi ro. — 1513. Juan Pouce de Leon malko

vi®* Floridon. — M il. Mortas Angla fizikisto
kaj astronomiisto \'. ko Ne\vton.

21. 543. Mortas S-ta Kenedeto al Nofiio Kor

eio fondinto «le la Monahejo de Monto Kassino 

la unua cn okcidento. — 1085. Naskigo de F.-S. 

Kadi, komponisto. — 1875. Mortas historiisto 
kaj poeto Edgardo Quinet.

22. 1832. Mortas en VVeimar, poeto Volfango
von Goethe.

23. 1781. Astronomiisto Ilerchell eltrovas pla

nedon Ura n uso. — 1819. Kibclo de Bresta kon

traa la austria soldataro. — 1849. Katalo apud 

Novara venkita de la A asirianoj kontraŭ rego 

de Piemonto Karolo Alberto kaj lia abdikado.

24. 1162. Frederiko Karbarossa eniras en Mi

lanon kaj gin detruas. — 1821. Forigo de Ia 

inkvizicio en Hispanujo. — 1820. Naskigas en 

Parizo fizikisto Aleksandro Edmondo Kcc«juerel.

— 1902. Mortas fervora pacbatalanto Aŭgusto 
Desmoulins. — 1905. Mortas romanverkisto 

Julio Verne. — 1794. Kosciusko proklamas en 

Krakovo liberigan militon kontraŭ Kusujo.

‘-*>*1?92. Oni starigas en Francujo la giloti

non, elpensajo de kuracisto (lilloiin. — 1824. 

Konstitucio aŭ stata lego de imperio de Krazi- 

lujo. — 1860. Mortas kuracisto James Braid 

(nask. 1795 en Fipeshire) eltrovinto de Ia hip
notismo.

26. 1827. Mortas komponisto L. van Beetho- 

vcn. — l!K)t). Mortas en Ca mde m (Usono), ame
rika poeto Walt \Vitham.

27. 489. O loakro, rego de la Eruloj, eslas 

venkita de Teodoriko rego de ('Gotoj. — 1802. 

Paco de Amiens inter Anglujo, Francujo, His

panujo kaj respubliko de Batavio. — 1871. Komo 

estas proklamita ĉefurbo de Italujo.

28. 1483. Naskigas en Urbano Rafaelo Sanzio.

— 1794. Mortas Johano Maria de Condorcet, 

matematikisto kaj filozofo (nask. 17/9 1743). — 

1899, Vilhelmo Marconi eksperimentas la senfa

denan telegrafilon inter Vimereux kaj la lumturo 
ile Foreland.

29. 17.>7. Falo de la Venezia respubliko post 

vivo de l i  jarcentoj. — 1852. Napoleono tria 

sin proklamigas prezidanto. — 1867. Starigo de 
la regado de Kanado kun kvar provincoj por 

decido de la Krita deputataro. — 1810. Unua 
rapida libroprese.

30r 1725. Mortas Filipo Kjonani, jezuito kaj 

naturisto (nask. en Komo 1634). — 1778. Vol

taire estas kronata en la teatro de la komedio 

en Parizo.— 1856. Paco de Parizo inter Kusujo 

kaj la kunligiloj. Finigo de la milito de Krimeo 

komenciginta la 28/3 1854. Oni kreas la eŭro- 

pan konsilantaron de la Danubo por konservi 
«ipireblaj la enfluojn de tiu rivero.

20-30 18'i8. Finigo de la ribelo de Rrescia.

31. 1282. Siciliaj Vesperoj. — 1596. Naskigas 

Ia fama filozofo Descartes. — 1732. Naskigas 

en Goettingen fama iiemiisto Vilhelmo Runsen. 

— 1850. Mortas en Firenzo satiristo poeto Josefo 
Giusti. — 1892. Mortas angla historiisto E. Aŭ- 

guslo Freeman. /

A. T e l l i n i .

La abundeco de la materialo devi

gas iun prokrasti ĝis la venonta N° la 

sekvon de la laboro de S-ro P. Otlet 

pri la Internacia.Organizo de la In

ternaciaj Asocioj kaj diversajn aliajn 

artikolojn.

Unua Kongreso lnternacia 
ne Kalotoj Esperantistaj

G R A V A  SC IIG O . — Ĉ iu j francaj 
fervojaj kompanioj konsentis rabaton  

da 50 %  (duon-tarifon) por la parto 

prenantoj de n ia  Kongreso.

T iu duon-tarifo valoros de la 27-a 

de M arto  ĝis la 7-a de Aprilo  1910 (I).

La kondiĉoj por gui la rabaton estas 

jenaj :

1-e Pagi antaŭ la 10-a de Marlo al la 

kasistino «le la Kongreso (S-ino de Menil, 

4G, boni. Magenta, Paris) krom la kongres

karton (fr. 2 50 aŭ I Sm.) kotizajon da 

fr. 1.25 por diversaj elspezoj rilataj al tiu 
rabato;

2-e Sendi, antaŭ la sama dato, la jenajn 

sciigojn : a) per kia franca stacio oni eni
ros en Francilion, se oni venas el fremd. 

lando; b) tra kia linio oni deziras veturi 
Parizon. Oni povas uzi, por esti pli klara 

la jenan formulon :

Mi deziras partopreni je  la Kongreso, kaj 

pelas, ke la Komitato sendu al mi Ia rabat- 
foliojn, kiuj permesos al mi veturi Pari
zon po duon-tarifo.

Mi sendas al la kasistino fr. 3.75 (2.5O 

kaj 1.25) por rajti la diritan rabaton. Mia 

veturado sur la franca teritorio komencos 

per la stacio de... knj mi deziras ir i Parizon 
tra...

(I) Compagnie du Nord (Norda Kompanio) 
permesas uzi la rabaton cle Ia 20-a de Marto 

ftis 20-a de Aprilo. — Ru ĉiuj kompanioj la 

reiro devos okazi per la sama vojo kiel la iro.

RIMARKOJ. — Tiuj, kiuj jam pagis la 

kongreskarton nur bezonas aldoni pluan 

kotizajon da fr. 1.25, sendante la supredi
ritajn sciigojn.

Uzo de rabatfolio. — Por gui Ia duon- 

tarifon ĉiu kongresano nur bezonas pre

zenti la rabatfolion ĉe la deira stacio en 
franca teritorio. I-a Hispanoj, kaj ĉiuj 

Francoj, kiuj logas cii la regionoj depen

daj de la kompanio « Midi » ricevos du 

Tabakfoliojn : unu por veturi per Ia fer
vojoj de la dirita kompanio, alian por 

veturi per alia kompanio gis Parizo. Pro 
tio, ili nepre devas sciigi ĉu ili trapasos 

per Bordeaux, Agen, Toulouse aŭ Cette. 

(La Hispanoj nepre devas ankaŭ diri ĉu 

ili eniros Francilion per Ilcndave (Irŭn) 

aŭ Cerbĉre (Port-Bou).

Ni donos enla Marta numero de « Espero 

Katolika » pluajn sciigojn pri Parizo, kaj 
detalojn pri nia granda Oefurbo. De nun

| ni povas certigi, ke ni kreos « Akceptejon •> 

kie povos, je ilia alveno en Parizo, sin 

kondukigi la kongresanoj. Tie oni donos 

al ili necesajn sciigojn pri hoteloj, man
ga.) oj, k. t. p.

La laboro de la Kongreso
La temoj pritraktotaj cn lia Kongreso 

estas jenaj :

1-e La Idealo K ato lika  kaj Espe
ran to  : a) Unueco de la Eklezio; b) Paco 

internacia ; e) Justeco kaj Moralo kristanaj 
en la societo.

2-e Por servi la Eklezion : a) Espe

ranto, ilo de informo (enketo pri situacio 

de la Eklesio en diversaj landoj ; b) Espe

ranto, ilo de defendo (organizo de la Tut

monda Katolika Unuigo Esperantista ; c) 

Esperanto, ilo de propagando religia (inter
naciaj kongresoj).

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
(U. E. A.)

OFICIALA INFORMILO

A D M IN IS T R A  F A K O

Komitato de U. E. A . :

Per sia lasta rondiranta kajero, la 
niitato de U. E. A.

I* Principe aprobis la projekton de 

S-ro Hodler pri nacilingvaj dokumentoj 

por Esperantiaj Entreprenoj, kaj regularon 

pri informpetoj, konsuloj kaj reklama 

servo, 'liu j regularoj estos komunikataj 

p.er la Oficiala Bulteno, N« 6a.

2° Prokrastis decidon koncerne la pro

jekto de S-ro Cazeaux pri komercaj repre
zentantoj ĝis kiam gi cstos ekzamenita de 

la Komerca Komisiono.

3C Principe aprobis la kreon de kotizajo 

por dumvivaj membroj kaj lasi la ellabo

ron de projekto al la financa fakestro kun 

helpo de la financa komisiono.
4e Akceptis inviton pri partopreno de 

U. E. A. ĉe la Tutmonda Kongreso de la 

Internaciaj Asocioj (Bruselo, Majo 1910).

5° Aprobis la kreon de rondirantaj kaje

roj por Komisionoj kaj por Delegitoj en 
ĉiu distrikto.-

Esperantiaj Markoj.

Nova eldono de Esperantiaj Markoj jus 
aperis. Tiuj markoj kun Ia bildo de D-ro 

Zamenhof estis multe plibonigitaj de post 

In  unua eldono kaj eslas uzindaj de ĉiuj 

Esperantianoj. Ekzistas trikoloraj serioj : 

blua, verda, ruga. Ni rememorigas, ke liuj 
markoj, kies 100 ekz. kostas 85 Sd,, estas 
ekskluzive vendataj por la profito de la 

centra kaso de U. E. A. Ĉiuj inter-esperan- 

tianaj korespondajoj devus surhavi unu 

Esp-ian markon.

Konaj Delegitoj

A
(iis la 7e de marto estis elektitaj la jenaj 

Delegitoj :

Ac.uins (Hispanujo). — S-ro Norman 

Ma cl ean.
Bobruisk (Minsk gub, Rusujo). — S-ro G. 

Ettinger, ingeniero.

Chlumec (Bohemujo). — S ro Balik.

D a n v i l l e  (Penn a, Usono). — S-ro Curtis

B, Lore, III W. Markct St.

Evhelx (Eure, Francujo). — S ro Emile 
Egaze, 50, rue de Pannelte.

Gi.vhus (Svisujo). — S-ro Carl. Muller, 

Kantona Hospitalo.

J »ĉ i n (Bohemujo). — S-ro J. Rezny, Vi

lo va ui. 284.

L e i g h  (Anglujo). —  S-ro A. Morris, ĉe 

Miss Mason, \Vaberley terrace.
London-Highvms (Anglujo). — S-ro G. 

Gourlaj, The Laurels Hale. (Subdel. de

penda de Londono).

P o n t - d e - V . v u x  (A in / Francujo). — S-ro
Blanchard, Grande-Bue. — V.-D.: S-ro D-ro 
Vincent, piace Bertin.

R o z r o n  (Bohemujo. -  S-ro A. Kudila,
i-r. juga kancelisto.

Entute 819 lot^oj.

SANGOJ : A t k n o . — La Del. estas S-ro 

Petro G. Douzi nas, Str. Hcrmesa, 132. — 
B a r n a u l  : La Del. estas S-ro N. Vctrinski,

ĉe S ro Pestrjakov, Zemboustrijstvo 2< par
tio. — B u k a r e s t  : La Del. de Bukarcst estas 

S-ro Emanuel Nicolescu, poste restante.
— C o r d o b a :  La Vicdel. estas S-ro Lau
reano de Topia, Santa Clara 2. — D u o n  : 
Anstataŭ S-ro Heluin, eksiginta, S-ro Tli! 

Rousseau, 3, boulevard de Sevigne, estas 
elektita Del. — F i r e n z e  : La Del., L. Scar- 
sclli, logas nun Via Agnolo 48. — G . e r l i t z  • 

F-no V. Prittwitz, Hallie, G p., estas de 

nun Del. — London-Putneg : S-ro E.-L. 
Kearnev, 33 Oakhill Rd, estas Vicdel. —

M k n o m o n k e  F a l l s  : s ro W .  II. Hotelman,

Wankeska O .  estas nun Del. — O d e s s v  :

S-ro A. Ergolski, kapitano, 60 ui. Ĥerson-

skaja estas Vicdel. -  Prama : Anstataŭ

S-ro J. Ilradil. eksiginta pro malsano, S-ro

K. Prochazka, Voliĉova ui. 38, estis elektita 
Del.

T i k l i s  : Anstataŭ S-ro D-ro A. Fiŝer, eksi

ginta, F-no A. Pavlov, Bebutovskala 28, 
estis elektita Del.— T r i e s t e :  La nova Del.,

S-ro Valeriano Pohusto, logas Alexandro 
Volta IO I.

WiMi».iDON (Anglujo). — S-ro \V. W. Heide 

farigis Subdel. dependa de Londono. — 
Z v g r e b  (Kroatio). . —  S-ro Ivan Stalzer

stud. universitato, estis elektita Del., ate
statan S-ro Ŝpicer, eksiginta.

oni forigu ol i,« Jarlibro la jenajn lokojn 

pro translokigo aŭ eksigo de la Del. : Bou- 

l o g n e - s u r - S e i n e  (Francujo), C h v m f o r g u e . l  

(Francujo), G r a n v i l a  (Francigo), P h i l i p p e 

v i l l e  (Algerio), S i g ŭ e n z a  (Hispanujo).

Plenrajtaj Delegitoj : '

Farigis plenrajtaj Delegitoj, t. e. varbis 
pli ol 20 membroj de 1« de Februaro.

B e a u n e  -  D-ro Vesoux) 20 ; B a r n a u l  (Ve- 
trinski) 20; B i- n d z in  (\Vojciechovski) 20; 

C o r d o b a  (Linares) 23; I I v k r e s  (Richard) 27; 

K o p e n h a g  (Hansen) 23; N a n c v  (P-ro Mares- 
kuelle) 20; P l e v e n  ( I .  Krestanof) 2i ; R o u e n  

(F-no Fournier) 21; S t u t t g a r t  (Haeussler) 

62; S a v a n n a h  (S-no 0\ven) 20; S c h v v e id n i t z  

(E. Schulz) 20; S m v r n e  (Missailidis) 30.

AI ĉiuj tiuj Pri. ni esprimas niajn since
rajn gratulojn kaj dankojn.

Por la Administra Fako,

I I .  I Iodleh, 

Komitatano.

FELIETONO DE « ESPERANTO »

(i

de Dro Jo h \no RAJ BERTI

En ĝi antaŭe kaj poste ĉio estas volupto : 

en vi post momento de abomena kom

plezo, ĉio estas doloro. Ne kredu ke la 
Kato estas pusata de la malsato, tute ne I 

Ĝi, la amiko de la kuiristo kaj de la ser

vistino, la ĉiama gasto de la domo I Efek
tive kiam ĝi atakas iun dikan muson de la 

iharĉoj ĝi metas giajn intestojn al la 
suno kaj malestime ĝin lasas al la pied

frapoj de la piediranto. Kn tia okazo gia 

ĉaso perdas la karakteron de a muzaj o por 

ricevi la indecon de grava kaj dangera mi

litado.
Ofte la Kato longe amuzas je suferoj 

de la muso, kaj volas (kiel diris imperies

tro Viteljo pri siaj viktimoj) ke ĝ i sentas 

ke ĝi mortas. Pro tio post la unua skueto, 

gi lasas gin iomete kuri, donante al gi,per 
perfektigo de la krueleco, momentan espe

ron de savo ; kaj poste gin mordas, poste 

lasas al ĝi fari alian kunuleton, ĉiam sin 

metante strategie inter la viktimo kaj la 

kasejo.
Oftela muso jam estas mortinta sed ĝi 

skuas ĝin per la piedeto kaj ĝin kuracigas 

fari ankoraŭ ioni da movo.Tiam ĝi prenas 
ĝin inter Ia dentoj kaj portas en familion 

kaj estas kapabla sursalti sur vian liton aŭ 
sur la mendotablon por montri al vi sian 

ĉaŝajon kaj ricevi gratulojn. Konklude, 
pro la vanteco, ĝi similas preskaŭ ĉiujn 

/•asistojn kiuj alnajlas la falkon al la hejm

pordo, kiuj montras al ĉiuj sian ĉasajujon 

kaj havas specialan anekdoton por ĉiu

entenata birdo, kiuj rakontas mil kaj unu 

fojojn siajn famegajn entreprenojn.

La Kido Stelisto

Nun nii volas tusi demandon delikatan, 

kaj mi tion devas pro amo al la senpar

tieco, eĉ se la gloro de mia heroo devus 
suferi. La Kato posedas famon de Stelisto 

kaj en tia grado ke antonomazie la Atolis

toj estas nomataj Katoj. Tio estas universe 

dirita, sed efektive estas nur diro : kaj des 

pli iii afero estas komune ripetata, ju  pli 

la sagulo devas suspekti ke gi estas antaŭ- 

jugo de la malsaguloj. Nu metante klare la 

temon ĉu la Kato estas stelisto aŭ ne, mi 

respondos per dilemo.

ĉu  oni traktas pri Kato mizera kiu pro 

maloftega escepto al la regulo ne havas 

sian plenleleron en familio kaj devas 

satigi la malsaton per industria ruzo : 
kaj tiam tute ne estas Steli sed ekzerci 

la rajton eĉ la devon de propra konser

vado ; ĉar, vere, ĝi restas konscienco- 

delikate cn ĉi tiuj limoj, proprigante al si 

la solajn materiajn nutrajojn.
ĉu  oni traktas pri satega frandemulo, 

kaj tiani ne estas plu malnobla metio, ĉar 

ne altrudita de la malŝatinda bezono,tiam 

estas arto de pura amuzo, speco de inklino 

kiu havas siajn radikojn en la filozofiaj 

kombinoj de la cerbaj formoj.
Ĉu do oni uzos la neindan vorton Ste

listo ? ĉu  eble oni praktikas simile interla 

homoj? Mi sentas ke estas nomata Stelisto, 

kiu rabas vian monujon aŭ enpenetras ka.ŝe 

en la domon por disrompi la juvelujon aŭ 

hi monkeston; sed kiu igas igi siaj la ajojn 

de la aliaj kiel diletanto kaj per la plej gen

tila maniero nii sentas ke nii devas lin voki 

perla nomo de tre honorataj rangoj (kaj tie 

ĉi pro lio nii aludas al la maloftaj escep

toj) mi sentas ke nii devas lin voki admi

nistranto, protektanto, ekonomia komer

cisto, ekonomo, registristo, zorganto, mas

trumanto k. t. p. Kaj oni aldonas kun Ia 

plej kortuSanta komplezo ; tiu ĉi estas

bona konanto de la negocoj! — tiu hone 

scias konduki sian barkon — kiel sinjoro 

A estas praktika kaj lerta t kiom sinjoro B 

tre bone konas la aferojn! — Estas ad

miro kaj envio generala. En la okazoj de 

pli perfortaj uzurpoj, grandiozaj kaj bruaj, 
la mondo eĉ elspezas la belegajn vortojn 

de almilitanto kaj heroo. Stelisto ! Kia 

vorto tute vulgara kreita nur por la fripo

noj ! Eĉ moderna scienco sentas la bezo

non nobligi iujn ideoj o, ĉar la frenologio, 

tiu ĉi nova esplorantino de la koroj kaj de 

la renoj, neniam diros ke. iu estas Stelisto 

sed ke li havas mirinde disvolvitan orga

non de la akiremeco. Tiu ĉi estas lingvaĵo 
deca, teknika, klera! Ĉu vi versajne pre

tendus ke la Kato havas disvolvitajn orga

nojn, ĉu de la bonfarado, ĉu de la poezio, 

ĉu de la paletro, ĉu de la matafiziko?

Sed se mi volus momente konsenti ke la 
Kato estus Stelisto, mi certigas ke gia 

honoro estus savita kaj la konscienco 

trankvila; ĉar mi ne trovas iun legaron 

kiu tion malpermesas al gi. La ordono 

ne Steli estas farita nur por la homoj 

kiuj primitive sen escepte, naskigintaj 

kun terura disvolvo de la akiremeco, 

devis por ne detrui sin reciproke kiel 

sovagaj bestoj, starigi Ia socialan interkon
senton, fiksi, rajtojn kaj publikigi legojn 

kun gravegaj punoj al la malobeantoj. Sed 

la Kato ne estis alvokita partopreni en ĉi tiu 

interligo, en tiu ĉi unua festeno de la nas

kiganta civilizacio. Kaj kian devon nu gi 

havos kontraŭ la homo, se la homo ne 

garantiis al ĝi iun rajton? Kiu ĝin igas 

singardema ne eĉ en la vivo, se ne estus 

gia granda singardo por scii ĝin defendi 

meze de tiom da insidoj? Nun vidu kian 

maljustecon. Estos permesite al iu ajn 

vulgara kanajlo, kaj aparte al la popolaĉo 

de la firestoraciestroj, mortigi Katon, ĝin 

falsi sub pseŭdonomo de leporo, kaj servi 

sur la manĝotabloj. Kaj la Kato ne povos, 

se prezentigas al ĝi la oportuneco, regaji

gi per flugilo de kokido aŭ duono da 

malbone garditaj viandobuletoj ? Prefere

admiru en tiel nobla besto la feliOan rezul

ton de gia kunvelado kun la liomo ĉar 

dume la naturo gin kreis por la perforto 
kaj rabado; ĝi ĝentiliginta cn la moroj, 

limigis kvazaŭ ekklusive al la kaŝita 

Stelo; en tiu sama maniero kiel por 

uzado de bonega gastronomio ĝi farigis 

preskaŭ enciklopedia en la gusto, malgraŭ 
organizado kiu anoncas cn gi la puran 

viandomanĝanton. Aliflanke mi supozas 

ke gi, tradicie fidela al la antikvaj maksi 

moj, pensas ankoraŭ jii i la Stelo, kiel la 
Likurgoj. Se iani ĝi naive lasas sin 

surprizi en la fakto, vi sukcesos apliki 

al gi vipojn, piedfrapojn kaj similajn in

sultojn ; sed poi Ia Stelo bone antaŭpensita 

kaj lerte plenumita, kompletan senpune

con kaj plenan indulgon. Cetere la Kato, 

estante besto de granda talento, similas 

en ĉi tiuj aferoj al la Adamidoj. La mal

permesita frukto estas tiu kiu vere elvokas 

gian apetiton. Kelkfoje vi proponas al ĝi 
iun bonan peceton, kaj ĝi faras nekonten- 

tigeblan mienon, ĝi decidigas nur post 

longa flarado kaj Sajnas ke akceptante, 
ĝi faras al vi komplezon. Sed se vi de

ziregas mordetigi de gi malbonan kan- 

kruston, kaSu ĝin, kaj tiu diligentega 

esploranto de la domo gin mankos sekrete, 
konvinkita ke ĝi plenumis krimon.

Estas volupto tute imaga, kvazaŭ nii di

rus teoria, kiu konsistas el farado de mal

permesitaj agoj. Kiom da malbonajoj Spa

l i s  la homo, se anlataŭ esti al li malper
mesitaj, ili estus ordonitaj I Kaj tie ĉi nii 

bedaŭras ke en la priskribarto nii estas 
tiel malproksima de tiu perfekteco kiun la 

Kato atingas en la arto kontentigi sian 

akircmecon.
A

Gi havas por tiu tasko kaj talenton tiel 

specialan, ke ĝi malkaŝas absolutan natu

ran inklinon.Prezentu al vi kuirejon tute en 

movado por la preparoj de la tagmango. 

Estas la kuiristo, la kuirejhelpanto, la ser

vistino kun aliaj personoj kiuj eliras kaj 

revenas. Sur la tablo kuŝas fisoj, kaj la

Kato, kiu estas frandemega je ili, jam 

faris siajn projektojn pri ili, kaj firme 

decidis fari grandan unuigadon per kruda * 

liŝo. Kiel oni agas kiam staras ĉirkaŭe 
tiom da okuloj? Atendi kaj kaŝi siajn 

propajn intencojn : kaj rilate pacienco 
kaj kaSemo, la Kato ne havas iun ĝin ven

kantan nek inter Ia homoj nek inter la 

bestoj.

Gi rondiras kun mieno de enuo kaj indi

ferenteco kiel segi ne havas iun ajn deziron 

en la mondo, (ii sursaltas sur la fajrujon, 

kuras sur la cindron, Sainas dormeti 

kaj kase palpebrumas sian ĉasajon. Se vi 

alproksimigas, ĝi estas tute simplanima, 

bona, karesema; li eĉ frotas sin ĉirkaŭ viaj 

kruroj, ĉu ĝi observas la tablon ? Ito 

ve, tute ne, gi nenion scias, ne kapablas 

nutri tiajn pensojn, kaj sin trovas tie nur 

por gui vian kuneston. Fine alvenas la m i

nuto, la esploregata momento en kiu meze 

de forestantoj kaj malatentoj oni povas 

riski la Stelon. Estas fulmorapida afero sur
salti sur la tablon, enkapti fiŝon cn la buŝon 

kaj forrapidegi tra la pordo de la korto 

cn iun kelon, aŭ malantaŭen la ŝtipamaso 

de la Stipejo aŭ. sur mureton por fari 

trankvile sian mangon. Tiani konstatu la 

la fakton, ke gi tute ne maltrankviligas. Ĝi 
estas en loko sendangera kaj tule ne zor

gas sin kaSi. Kriu, minacu, surjetu sur gin 

brazikajn Selojn aŭ ŝlonojn, ĝi mangas kaj 

ne eĉ movigas; gi vin rigardas kun sin

gardemo sed ĝi scias ke gi povas vin 

veteksciti, ĝin trafi unu fojon meze de 
cent.

Kiam pli malfrue, Ia familio kunigita ĉe 

I' manĝotablo faras mirojn kaj babilojn 

pri la fripona ni a I sa gaj o de la Kato ĝi 

estos alprcparanta sian Silon meze de la 

dolĉeco de la dormado. Nun, mi diras, tu 

manovro tiel bone preparita ne estas 

digna je admiro krom je senpuneco? Plie 
oni devas pripensi ke Ia tenio fari bonan 

mangon laŭ gia inklino, devas havi por la 

Kato grandan ne kontraŭbataleblan forton, 

ĉar neniu besto gustumas la mangujon pli

bone ol gi. Preskaŭ ĉiuj aliaj povas manĝi 

ioni malatentaj ; sed gi, pro la aparta 
konformo de la busa kavalo, kiam gi 

mangas havas nepre la tutan animon 

atentan al tiu rolo ; ĉar dum la alterna 

movo de la maĉado, je ĉiu malfermo «Ie la 
makzelo, la nutrajo eksterpolus, se ciufoje 

ĝi ne ĝin retenus per tiuj skuoj .sin

gardaj de la kapo kiun ĝi movas de Ia 

malsupro al la supro. Tiu ĉi atenta zorgo 
kiu permesas al gi nek marSi nek ĉirkaŭ- 

rigardi dum maĉado, kiu eĉ devigas ĝin 

konservi solan koncentrigitan pozon, an

kaii koncentrigas ĉiujn giajn kapablojn en 
la ekskluziva sensacio de la gusto.

Sed estas plie. Ĉiuj, vi scias ke gia lango 

estas malglata kiel brosileto : kaj tio, kion 
ajn pensos la anatomiistoj, dependas de la 

nervaj papiloj de la gustumada sistemo 

per kiuj gi estas tute dissemita, kiuj (same 

kiel la metalaj pintoj kiuj senigas je la 

elektro la nubojn) absorbas de la nu

traj Stofoj, la liloj delikatan kvintesen

con de la saloj, kaj tiel transsendas al la 
animo la tutan volupton de la mangajo cn 

ĝia plej plena koncentrigita efiko. Ho la 
feltega, ho Ia plej enviebla el la Epiku

ranoj kiu povas dedici sin al ĉiuj plezuroj 

de la mangegemo sen konsciencriproĉo,
sen tinio difekti la bonan farton aŭ farigi 
tro multe grasa. °

Amoj de la Kato

Sed kia bruo estas ĉi tiu ? Auskulti Ni 
estas en la koro de la nokto; la tuta kvar

talo estas entombigita en la dormado; 

kiam cl la mallumo de iu fojnejo malsu

preniras por maltrankviligi malgentila la 

generalan trankvilon « Lingvoj malsamaj, 
teruraj lingvejoj, doloraj vortoj, sonoj de 

« kolero, voĉoj altaj kaj raŭkaj kaj kune 

« sonoj de piedoj ». Kaj ĉio ĉi kun diabla 

plilaŭtigo, de la sufokita kaj intesta gemo 

de la ventroparolanto ĝis la furioza kriego 
de la malespero.

(Daurigo tu.)



V

ESPERANTO

F IN A N C A  FAKO

Konstatata mondonacado por U. E. A.

S. Sosnovski, Geneve, IO »

L. Petegham, Malines, 12
Br. Kaniĉar, Osijek, 24

B- Baĉic, — 67

J. Medie, — I 64

A. Ivanovi»:, — l i
V. Stankoviĉ, — 34

Anjo Solenghi, — 24

Terezia Medie, — 34

J- Bigol Paneita, Guantanama, I 13
Aug. Arias, Guadalajara, 14
L. Batero, — 50

E- Caldini, Biarritz, 20

Elani, Rouen, IO »

Bro. T. Ldle, Campinas, 10 »

P. Comuni, Campinas, 10 »
Vlad. Fomcnko, Odessa, 24

Joliboro Bezny, Jiein, 24

A. Ivanickij, Peterburgo, 90

Fraulinoj Stoli. Neuchatel, 28
Etienne Pefrusson, Champforgeuil, IO

Henri Nicolas, Nice, 10 »

E-I*. Blackclt, Bati), 3 31
J- Martin, Nice, 36

J  Gunther, Chelm, 10 »

V. Portujagin, Ĥarkov, 50 

Donaco de I'Esperanta Bazaro, London, 20 » 

Paul Kastner, Thŭritigen ap. Bludenz, l i  40

Demagnv, Calais, I  18
(.lias. B. Blaker, Minneapolis, 24
St. Kunert, Meran, I 98

Tuturin, Moskvo, I IO

Buloĉkin, Moskvo, I »
Diversaj Donacantoj en Moskvo, I 17

V. Echarandio, korakoido, 10 »

W.-B. Cherett, \Vest-Hartlepool, 2 50
Ed. Stettler, Geneve, 10 »

Sumo : S 135 Oli

Antaŭa sumo, 772 93

Tuta Sumo §  908 59 

N--B. — La nomoj kursive presitaj mon

tras la bonfarintajn membrojn. Niajn plej 

korajn dankojn al ĉiuj malavaraj dona
cintoj.

E tato de la Financoj

Pro plena sango en la librotenado de 
U. E. A., ni devis prokrasti la pulpi

gi kigon de la financa stato de U. E. A , 
Ris 'nun. Ni hodiaŭ povas anonci, ke la 

pleni bilanco de nia Asocio estos preta 
post kelkaj tagoj kaj presata en Esperanto 

en la venonta numero.

De nun ni povas doni ĉi sube la resu

man gustan bilancon por la l i  unuaj mo
natoj de la jaro 1905).

Elspezoj

Oficejaj elspezoj (leterpapero,

Poŝtmarkoj, k. e.), §  392 IO
Salajroj al oficistoj, 800 

I'rosaj oj (cirkuleroj, bulteno, 

formiloj, jarlibroj, propa
gandaj broŝuroj, k. a.), kaj 
insignoj,

Ekspedado de cirkuleroj kaj
vendaoj, 33i 03

Diversajoj, stipendioj, k. a.), 197 48

Sumo :
En Kaso, la I ’ decembro 1909,

Sumo §

Enspezoj
Koti zajoj de 5.000 membroj

5.000 X  0.24 =  §

— de 100 Esperan

tiaj entreprenoj,

100 x  2 =

Donacoj,

Ven daj oj (jarlibroj, insignoj, 
k- e.),

»

1.399 lo

2.619 76 

210 34

2.830 IO

lus lin dum la monatoj Aprilo gis Augusto 

koj kredeble dum la tuta sekvanta jaro. 

La patrino, neriĉa vidvino, povas pagi ne 
pli ol Sm. 50. Si deziras ke ŝia filo logu 

prefere ĉe instruisto aŭ pastro, kaj ke li 
I*ovu esti instruata pri la germana lingvo.

24* Franca instruistino, posedanta la ele
mentan diplomon de unuagrada instruado, 

deziras pasigi almenaŭ unu jaron en Ger

manujo kiel franca instruistino en privata 

lernejo « au pair » sen pago nek salajro. 

Si estas nun en Auglujo kaj povus ankaŭ 

instrui la elementojn de la angla lingvo.

Pluajn detalajojn pri ambaŭ personoj 

povas doni S-ro G. Queste, Delegito, 

14, rue Jeannc-dArc, Amiens (Som

me), kaj la komitatano de fako Junuloj : 
Fritz Rockmann, Buckauerstrasse, 14, Mag

deburg. (Demandontoj estas petataj apud

meti la respondlistojn )

3C S-ro profesoro Gaspard akceptus unu 

junulon dum la lernjaro (de Oktobro ĝis 
Julio) kaj kelkajn dum Aŭgusto kaj Sep

tembro. Familia vivo, komforta nutrado 

kaj logado, restado apud marbordo dum 

Aŭgusto kaj Septembro. 250 frankjon ĉiu

monate, entenate unuhora instruo ĉiutaga. 

Adreso : 48, rue Latour (en plej higiena 

kvartalo), Amiens (Somme).

4»* Fraŭlino Boulenger, posedanta supe
ran diplomon de unuagrada instruistino, 

vivas kun sia patrino (vidvino)en komfor

tema domo. Amikaj rilatoj kun plej emi

nentaj familioj de la urbo. Ŝi akceptas 8 

junulinojn, dezirantajn instruigi aŭ per. 

fektigi pri franca lingvo, dum la tuta jero; 

200 frankojn ĉiumonate por logado, nu

trado k. instruado ne entenate la purigado 

de la korpa to^ajo.
Bee ĉiuj Del. estas insiste petataj plej 

baldaŭe transdoni ĉiujn dezirojn pri inter
sango de junuloj, pasigo de libertem

po k. t. p. Ili bonvolu legi la lastan bulte

non kaj respondi plej detale la starigitajn 
demandojn, por ke la jaro 1910 denove 

donu multajn praktikajn sukcesojn de 
U. E. A. per Esperanto. — Multaj deman

dantoj ĉiam ankoraŭ forgesas apudmeti la 

res^)ondkostojn. Niatendigas ilin, ke ili ne 
estas pravigitaj laŭ nia regularo postuli 

respondon.

Por la junula fako :

Fritz R o c k m \nn, Komitatano

Esperan i iaj In formoj

200 » 

423 31

952 21

Sumo : 2.775 52 
En Kaso la l an dejanuaro 1909, 54 58

Sumo : 2.830 IO 

La Financa Fakestro :

Th. R o u s s e a u .

JU N U L A  FAKO
Gravaj Avizoj 

£iu j Del. estas petataj helpi la plenu
mon de la sekvantaj deziroj 

** Por dekkvinjara knabo el Parizo ni 
sercas familion en Germanujo, kiu akcep-

G ap  (Francujo). — S-ro Drudin, Vicdel. de 

U. E. A. en Lyon, lie faris sukcesan paroladon 

pri Esperanto kaj U. E. A., kun lumbildoj. La 

praktikaj servoj livereblaj de U. E. A. en la tuta 
mondo faris grandan* impreson.

Le Creusot (Franci!,o). — Le Journal du 
Creusot publikigis tre bonan artikolon pri ia 

venonta kongreso de U. E. A.

Le Havre (Francujo). — Sekve de la klo

podo de la Delegito al la direktoroj de lernejoj, 
Esperanto-kursoj ne devigaj eslis starigitaj en 

ses. lernejoj.

Osijek (Slavenio). — Per la zorgo de nia 
Del., S-ro D. M. Kaniĉar, bonaj artikoloj pri 
U. E. A. apelis en Slavonische Presse, Die 
Dran, Narodna Obrana. Granda kunveno 
estas preparita por konigi U. E. A. al la Ci tiea 
komercistaro.

Paris (Francujo). — La Pariza Esp. Grupo 

sendigis al Ciuj lernantoj de la kursoj Parizaj 

cii kuleron, en kiu estas rekomendata aligo al 

L. E. A. Aligilo akompanas tiun cirkuleron. 
Ekzemplo imitinda de Ciuj grupoj.

P raha  (Bohemujo). — S-ro Prochazka fari
gis Del. pro malsano de nia sindonema gisnuna 

Del., S-ro J. Hradil, kaj komencos viglan agadon 
por nia Asocio. Li faris sukcesan paroladon pri 
U. E. A. en Novy Bvdzov.

En la Esp. gazeto « Hund lim dle \Vell » 

aperis tre interesa artikolo pri vojago per U. E. A., 

farita de S-ro Kratochvil, el Praha. Tiu ĉi arti

kolo konvinke montras la nunan utilec >n de 

U. E. A. por vojagantoj. La sama artikolo aperis 

en la grava germana gazeto « D is Echo ».

Rotterdam  (Holando). — Por helpi klo

podojn pri enkonduko de Esp. en lernejo, la 
Del. tre petas Ciujn Esp.-iajn entreprenojn, ke 
ili sendu siajn Esp. presajojn, katalojojn, pre

zarojn, gvidlibrojn, k. t. p. (Sendi al H. Krvn, 
Jericholaanlida).

Tours (Francujo). — Granda Aviada Se

majno. De la 30" de Aprilo gi* la 5* de majo 
granda internacia hoinflugada konkurso: «Avia
da Semajno », okazos eo Tours. Jam multaj 

famaj aerveturistoj el la tuta mondo promesis 
partopreni gin per la plej bonaj flugmaŝinoj, 

aeroplanoj, k. t. p* Ankaŭ gravaj premioj estos 

dediCataj al la venkontoj. Oni bonvolu sin turni 

por sciigoj al la « Aeroklubo de Tureoo »: 29, 

rue Victor-Hugo; Tours, kiu korespondas Espe
rante (aŭ al la Delegito de U. E. A. : 19, rue de 

Bu (Fon, Tours).

A lger (Afriko). — Nia Asocio Ci lie kalku* 
las jam tridekon da membroj, Esp. gvidlibro 

estos baldaŭ publikigata.

Cholet (Francujo). — Bonega artikolo pri 

U. E. A. aperis en « ^  Beveli Choi eta is ».

D ijon (Francujo). — La tiea Esp. grupo jus 

eldonis la unuan Universitatan gvidfolion sub 

la auspicioj de U. E. A. Tiu specimeno estos 
sendata al Ciuj Del. kune kun la Oficiala Bul

teno.

Esperantia Parolejo

P ri d isvastigo do U. E. A., in ter
komercistoj

Bezonante kelkajn informojn komercajn pri 

eksterlando, lasttempe mi tralegis la Cie konatan 

adresaron nomitan : Boti in.

Mi rimarkis la nomojn de delegitoj de la 
societo nomita : Alliance Universelle, pri kiu mi 

sciis nenion eC pri gia ekzistado. Nun mi infor

migis kaj scias kio estas tiu societo kaj gia 

celo.
Tuj venis je mia penso ke se la nomoj de la 

delegitoj de U. E. A. eslus presitaj en tiu adre»© 
la komercis!oj kaj precipe Ii? eksport- kaj im- 
portnegocistoj vidante ke niaj esperantiaj dele
gitoj ekzistas en Ciuj urboj kaj regionoj de 

Tu.ondo petus informojn pri nia Asocio. Vi

dante la neceseson de U. E. A. kaj la laŭgecon 
de Esperanto el sia vidpunkto liuj. komercis

toj interesigus pri gi.
Estus dezirinde ke la komitato de U. E. A. 

diskutu tiun proponon.
R e n a u d - R i c h e z  (493.52) 

(Del. Peruvelz).

P ri Esperantiaj Entreprenoj

En la N-o 72 de Esperanto trovigas kelkaj 

proponoj de S-ro Hodler por utiligi IJ. E. A. al 

Ia publiko. Mi nur deziras aldoni tiun Ci rimar

kon : Estas tre dangere helpi alian personon 
per konfidencia) raportoj pri komercaj firmoj. 

En tiu Ci lando, la Bankoj zorge evitas la sub
skribadon de tiaj. Iii nur skribas sur blanka 

papero sen subskribo, kaj eC ili nur faras tion 
por komerca helpo. Do la proponoj de U. E. A. 
devus esti svi nga idaj.

M. P. (Del. Sheffield).

En la proponita regularo pri informpetoj, 
submetita al la komitato de U. E. A., estas mal

permesate sin turni al la Del. por peli konfiden- 
ciajn raportojn pri firmoj au persanoj. La dan
gero aludita de nia De1, do ne estas timebla.

Administra Fako.

P ri d um v iva j membroj

En N-o 71 de Esperanto, mi legis kun granda 
intereso la ideesprimon de S-ro A. Stromboli,*
Del. en (iencvo. t

Pri dumvivaj membroj, mi proponus, ke la 

kolizo estu 100 Sin., pagebla lnŭdezire en unu 

sumo, aŭ en kvin parioj de 20 Sin., Ciujare 
dum kvinjaroj. Kaj tiam estu facile al la Aso
cio, konsenti senpagan liveradon al dumvivaj 

membroj Ciujare de almenaŭ unu jarlibro kaj 

de 1’abono de Jhurnalo Esperanto. Se iu ano, 
paganta en kvin jarpartoj, Cesas pagi la restan

tajn partojn, certaj reguloj cstos aplikataj, 
kiujn la financa komisiono devos nun ellabori. 

Ekstrajn rajtojn, krom la kutimajn membrajn,

dumviva membro ne havos, sed entute la 

samajn devojn, kaj la samaj reguloj eslos al li 

aplikataj kiel al ordinaraj membroj (speciale 

rilate al eksigo pro agado kontraŭ la bono de 
la Asocio, per kiu eksigo tia membro perdas 

Ciuju rajtojn al gis tiam de li pagitaj sumoj).

Mi kredas ke el la nun 800 Delegitoj, alme
naŭ ."i0 farigos dumvivaj membroj, krome an

kaŭ sendube 50 ordinaraj anoj farigos tiaj ; kaj 
kalkulante por tiuj cent anoj nur kvinonan par

ton de la cent Sm. por la unua jaro, la sumo 

ricevota jam estos Sm. 2 OOO — anstataŭ nur 

Sm. 36, — se ili pagus kiel gis nun ; sanie 

estos Ia kvin sekvantaj jaroj ne kalkulante kres- 

don de la Asocio; ka j poste estos ja neeviteble 
ke jam aliaj cent personoj estos pagantaj la 

dumvivan kotizon. Do la ekstro eo la elspezoj 

de ia Asocioj estus Sm. 2.000 — Ciujare; kaj 

mi nur prenis tfe malaltan nombron de versaj- 
nas dumvivaj anoj. Mi petas ke Ia Komisiono 

esploru tiun ĉi projekton.

Paul B u e m a n n  (Del. Patras).

P ri d um v iv a j membroj

Vi petas, ke ni diru nian opinion pri la dum
vivaj membroj de U. E. A. ; tio Ci estos tre de

zirinda institucio, sed mi proponas starigi su

mon por dumvivaj membroj 50 Sni., kiujn oni 
devas pagi daŭre 4-5 jaroj ; sed kun tio mi pro

ponas plialtigi la kotizajon por aktivaj membroj 

gis 50-00 Sd. por Ciu jaro, ĉar la unua kotizajo 

efektive estas tre malgranda pro tia granda 

institucio, kia estas nia U. E. A.
V. F o n i  e n k o  (Del. Odessa).

Kiel ni jam diris la financa komisiono nun 
ekzamenas projekton pri dumvivaj membroj ; 

gi bald^fe ra portos en Esperanto, pri tio kaj 

formulos precizajn proponojn.

Administra Fako.

Pri Ĝebanko Esperantista

Cu vi bonvolas informi viajn legantojn, ke ili 

sendu la transpagi loj n de la Cekbanko ne al ni, 

sed rekte al la pa go toj. Alie Ciu malgranda pago 

necesigas specialan sciigon pri la ricevo kaj celo 

de la mono al vi kaj apartan kvitancon al la 

sendinto. Se oni j agos rekte al vi la funkciado 
de la banko estos tre simpla kaj la afero rega- 
digos tute aŭtomate sen korespondo.

Ĉ e f e C.

REKLAMO

t a  n m i : t o j

TARIFO

K o r e s p o n d a d o .  — Unu enskribigo S  0.H0 
(fr. O.',o).

PI =  poŝtkartoj ilustritaj; L =  leteroj; 
PM =  poŝtmarkoj.

P e t o j  &  p r o p o n o j  ;  K o m e r c a j  r e k l a m o j .  —  

Unu linio (40 literoj : *£ 0.15 (fr. OAO).

Por ĉiuj anoncetoj, rabato da IO %  por 

3 enpresoj. 25 « /o  por 12 enpresoj. 50 " / o  por 

24 enpresoj.

N iaj abonantoj rajtas unu enskribif/on por 
korespondado aii dulinian anonceton senpage.

NOTO. — ĉia anonceto estos sendata, 
antaŭ la 5« kaj 20» de ĉiu monato, al nia 

Administrejo, al la lokaj Agentoj aii Espe

ranto-Oficejoj. Pago per poŝtmandato aŭ 
internaciaj poŝtkuponoj.

Korespondado

TARIFO

Unu pago . 
Unu kotono
//3 —
1/4 -

«240 
40 
20 

* IO

i/S  kolono 

t/ifi — 

i j z i  —

S 5 
2.50 
1.75

Rabato da io ®/0 por 3 reklamoj, 25 ofo 
por 12 reklamoj ; 5o ofo por 2/j reklamoj. 
Nenia alia rabulo aŭ prezo konsentata.

Sin turni al la Administrejo, IO, rue de la 

Bourse, Geneve (Svisujo) aŭ al la gene

ralaj agentoj : G. \Varnier, 15, rue Mont

martre, Paris; Presejo de Esperanto, 15, 

rue Amiral-Roussin, Dijon (Francujo); C. 
kaj G. Bro\vne, Wellington St.,Strand, Lon- 

don(Anglujo); GermanaEsperanto-Librejo, 

Rathausstr, Leipzig (Germanujo); Traduka 

Oficejo, 6 Schleinitzstr, Bromberg (Germa
nujo) ; Librejo Saĥarof, Tverskaja 29, 

Moskvo (Rusujo).

ESPERAN T O  estas la plej bona internacia 
reklamilo por ĉiu j komercistoj, industriis

toj financistoj, aferistoj,

Ĉar ĝ i estas la plej legata e! t iu j Esperantaj 

gazetoj,
Car ĝ i hav«S'legantoj n en 44 landoj de I'ter

globo,
Ĉar g i estas la oficiala organo de U. E. A .

ka j eslas uzata de iiu j Delegitoj, Konsu- 

 ̂ lo j, Esperanto-Oficejoj.
Ĉar ĝ i estas gazeto, kiun oni zorge konservas, 

kies ĉiun numeron tegas ne unu persono, 

sed multaj, ĉe /a kurso/, grupoj, k. a.

A VIZO . — La Administrejo serĉas en ĉiuj 

lokoj bonajn reklamo-nmkteri stoj n. Oni sin 
turnu al ĝ i pri la kondiĉoj ka j p lua j infor

moj.

A r t a  (Grekujo). — S-ro Spirido Konsi Gi
ro janis PI. — S-ro Johano Konst Bagos PI.

O a i a i i  a  (Nebraska Usana). — S-ino W.-B. 

IIo\vard. 4722 Capito! ove PI.

B o b iv o u is k  (Busujo). — S-ro G. Etlenger, 

ingeniero (pri elektrotekniko kaj a ŭ tomobilismo) 
ankaŭ en angla, franca kaj germana lingvoj, L.

M e n o m o n e e - F a l l s  (Wis, Usono). S-ro \V. 
II. Biutelman, PI.

P l e z n  (Bohemujo, Aŭtrio). — S-ro Alois 
Hackel, postoficisto, PI.-L.

M o s k v o  (Busujo). — S-ro Vladimirov, Ka- 
Iujskaja, D. N., 22., PI. L.

Prama (Bohemujo, Akstrio). — S-ro B. So- 
chot, Jakoubova, ui., c. a., 3.

Du b n o  (Bohemujo, Aŭstrio). — S-ro V. Skala, 
posto PI., Pribram, ĉio SO, PI., PM.

P r i b r a m  (Bohemujo, Austrio). — S-ro K. 
Spalv, stud., Prazska, ui.

A u s t i n  (Minri, Usono). — Pastro, F .  E. 
Knopf, La Manse. PI. — S-ro II.-U. \VaIdecker, 
pafilisto, PI.

D u p n ic o  (Bulgarino). — S-ro Sakilariev, ofi

cisto, PI.

K o s t r o m a  (Busujo). — S-ro N. Baskakov kaj 

S-ro Tjukalov, I-ja mujskava gimnazia, 0-a 

klaso. PI.

B a s e l  (Svisujo). — S-ro Pidoux, 37, Mŭll- 
heimerstr. PM., Base, Sen f aŭ (veri kaj Tellier.

Pu a i i  a - Z iz k o v  (Bohemujo, Aŭstrio). — S-ro 

Jan Novak, Podebradova. tr., c. 651.

P h i  non (Moravio, Aŭstrio). — S-ro J. Ciga- 

nek, ii p. Buĉka, Piaristska*ul Cis, l i .

C h o l e t  (Maine-et-Loire, Francujo). — La 
Kea u oj de la grupo : Prez, G. Tetaud, rue des 
Bons-Enfants. PI. L.

A m s t e  n i» vm (Holando). —  S-ro \V.-F.-A. 

Muddc, Laurierg.acht, 150-111. PI. L.

O u a n  i en ni; ki » be i B e r l i n  (Germanujo). — 

S-ro Franz Wesse, Luiscnplaz, L. PI.

P r i  h o r e  (Moravio, Aŭstrio). —  S-ro Volnv 
Antonin. PI. PM.

B a r c e l o n a  (Hispanujo). — S-ro F . de Sale
ji las, Copons, 3 y 5, 2-a, PL.

C h o l e t  (Maine-et-Loire, Francujo). — S-ro 
E. Boisson, 35, rue Nationale, PL L.

P r i b r a m  (Bohemujo, Aŭstrio). — S-ro F. 

Silha, stud. Ŝkodava ui., C. 3, P M . ,  P K .

Mostraj (Moravio, Austrio). — S-ro St. 

Pa Ikovska, Priv. ul;, 82. — S-ro Richard Be

rnas, Hamel ling ui. — S-ro Josef Srp., Nadra- 
zini, tr.

P r o s t e j o v  (Moravio, Aŭstrio). — S-ro Karel 
Vanck, stud.

P e t e r b u r g o  (Busujo). — S-ro B. Lorencson, 
Gorohovaja, 7. PL

H a n a  u (Germanujo). — S-ro F. \V< lii, Forst
igis. PI.

O b e r - E in s i e d e l  (Bohemujo, Aŭstrio). S-ro 

A. Tceppel, n* Sa. — S-ro II. Steglieh, Karŭ- 
liustal, 15. • -*

Ribins* (Jarols-gub, Busujo). - S-ro K. 
Smolenska PI., L. PM. — S-ro Z. Mikulski, 
Krestovaja, 21, PI. •

Novv-Bvnzov (Bohemujo, A usi rio). — S-ro 

A. Ileanan, Hradecka’ul. PI. L .
* «. *

O d e s s a  (Busujo).— S-ro V.Fomenko, PoStd- 
ficejo, Posta kesto 1555, PM. PI.

y M a l i  S v a t o n o v i c e  (Bohemujo, Aŭstrio). —  

F-ino Zdenka Holubova. PI. ' .

S a i n t - A ig n a n  (Francujo). — S-ro A. Moreau, 
instituteur-adjoint. PI. L .  (povas doni adresojn 
por korespondi).

N o v a  B o k i ĉ o  (Lodz, Busujo). — S-ro Tros- 
Cinski. PI. L.

D i j o n  (Francujo). — S-ro J .  Blagnv, «• Au 
Pauvre Diable ». PI. Kun nefrancoj.

P a r i s  (Francujo). — S-ro Ronmazeille, 32* 
rue du Four (kun nceflrapanoj kaj Bulgaroj, 
Serboj, Rumanoj, Rusoj),.PI., P M .

A m o n o n  (Francujo). — S-ro G. Pignatel, Ol, 
poste restante. PI. ‘

( « e r o n a  (Hispanujo). — S-ro Ernesto A. Dal
man, strato Ba Hester ias, 21. PI. PM. (pri ko

merco). — F-ino A. Eisendrath, Nassankade, 
335. PI. L.

A m s te r d a . *  (Holando). — F-ino A .  Kisen- 
drath, Nassankade, 335. PI. L.

M o s k v o  (Rusujo). — S-ro V. A. Lebeder, 

Tverskaja, 28, hotcl Kalinovoj, N .  32.

B a r c e l o n a  (Hispanujo). — S-ro Jtl Nan tua, 

instruisto, Str. Badalona, 4, PI. L.

K (K n io s b e r g  (Germanujo). — S-ro J; Sehwai- 

ger, Hochmeisterstr., 15, P. L.

Fii r t i  i (Germanujo, Bavarujo). — S-ro Farn- 

trog, Kohlenmarl, I, PI. L. •

B u d a p e s t  (Hungarico). — S-ro J .- A .  Palai, 

VII, l)uhany utca, V2, PI.

S a r v t o v  (Rusujo). — S-ro G. Dite, Bolitaj 

Sergicvskaja, 135, PI. — S-ro Arvit Elkori, 
N i kolnaja, magazeno de Best uje v.

Alor** (Azia Turkuko). — S-ro Pocion Fotia- 
des, PM.

L e ip z ig  (Germanujo)*. — S-ro R. Saucrbrev, 
Hofmeislerstr., IO, PI.

P a r o S a i n t - M a u r  (Francujo). — S-no Van- 

derrielle, 56, rue du Petit-Bois, PI. (kun ne 
francoj).

B o u lo g n e - s u r - M e r  (Francujo). — S-ro Vic

tor Haigncre, 149, rue du Moulin-a-Vapcur, PI.

P e c k a  (Bohem. Aŭstrio). — S-ro Josef 

KrCmarik, 5, P I .

M i l a n o  (ltalujo). — S-ro E. Casludi, vulc 

Volta, 8 (pri teatraj aferoj).

K r a k o v o  (Galicujo, Austrio). — S-ro Anto

nio Grabski, str. Kanonieza, 23, PI.

Potoj ltaj Proponoj

OFERADO AL ESPERANTIANOJ. — S-ro 
D. M. Kaniĉar, Del. U. E. A., en Osi jede, 

Strossmayera 71. Kroatigo proponas senpagan 

logejon kun matenmango al kiu ajn landa Es
perantano travojagonta Osijekon.

INTERSANGO. — II. de Ileukelaere  ̂ ave

nue Isabelle Antverpeno, Belgujo, dez. inter- 

sangi serion 6-12 belegaj, PI., nur koloniaj 

afrankita j per PM. sur la bildflankoj montrantaj 
|a’ plej interesajojn de sia lando, sed preferas 

belegajn gravur. PI. el la Cl fui boj ekcepte el 
Franc., Germ.  ̂Meksik., Japan., kaj dez. ankaŭ 

interŝangi ciajn Esp. jungilojn.

OFICO.— Germana korespondistino, perfekta 

en stenografio, skribmaŝino, duobla librotenado, 

konanta la anglan, francan kaj esperantan ling

von, serĉas oficon en Anglujo aŭ Nordameriko, 

prefere Novjorko. Grete \Vcrthiim, Berlin C., 

Molkenmarkt, IO.

Esperanto-movado
The-BHstishrEsperantist, marl0> m o  „0 

K\v. k ' r rarilai 7 - ‘-"n ■on°' S-roj
E. Parker- R i C°WPer’ 1 ‘ - , n o  S-ro

t«Dham-P«r?  l 0,,pF-i“° K' TharorloD • Chd-
Clarke ; D a r a b o j  S * J  S-

s a roJ sP‘'fforot, Archyll,
ro

Jones, k. t. p.

Novaj kursoj estis malfermita; en • r n ,

(2), Bojrneniouth (6), Brighouse, Coventry.°n°

Germana Esperantisto marlo 1910, no 3 __ 

Paroladoj estis faritaj co : Bromberg, S-ro 

Linse.; Colhen, S-ro Stark ; Dresden, S-ro I,. 

Schlaf, en Popola domo; Mŭlheim, A. Ph. S-roj 

Hubner, kaj Relui ; Sctnveidnilz, S-ro Prof. 

D-ro Hubner ; Strassburg i. E. S-ro Ed. Muller ; 
“  eimar, S-ro Ilippel.

Novaj kursoj estis malfermita en : Augsbourg. 

■Q Ŝi partoprenas 55 policanoj kaj 3 konduk- 
0roJ de la tramvojoj. La kostoj de Ia lerniloj 

fis iis pagataj de la urbestraro, kiu metis ankaŭ 

‘"'istruan Cambron senpngeje dispono. — Berlin, 
'i Ja raporto de la propaganda komitato konk

ludigas, ke estis farataj de post la lasta autuno 

publikaj paroladoj, Cefe en komercistaj unui
goj : Hromberg(8 k.), Cliemnilz, Colmar, Cott- 
>us, Dresden, Frankfurt a. O., Gotha, Hanno- 

^er» Hirschfelde i. S., K asse! (3 k.), Magdeburg,
‘cdersedlitz, C. Dresden, Pulsda m, \Vurzen 

*• oa.

mi!)0 ^r08̂ 0» ,a « Societo Esperanto » no- 
, | 8 ° nun (< Asocio Esperanto » laŭ deci- 

( e «i nun jara Cefkunveno. En la sama kun-

81 ° ’r° ^ 0clen raportis pri la kasa stato. La 
eUUjt;,J sPezoĴ estas pli ol 5.000 M .: dank’al Ia
®  ̂ela prizorgo de la kaso estis ue sole pagitaj 
la guldoj 4Qo restantaj el la jaro 1908, 

trovigas la sumo de pli ol 800 M. en Ia kfcso
de Asocio.

11 anca Esperantisto, marlo 1910, n° 3 . — 
‘‘roladoj estis faritaj en: Saint-Aignan, Sro 

: Toulouse, S-ro D-ro Chalot.

Kursoj eslis malfermitaj en: Rueil (3), Saint- 
Aignan, Toulouse (2), kaj Vichv.

Grupoj estis fonditaj en : La Roche-sur-Yon, 
Saint-Aignan kaj Villeneuve-sur-Lot.

Ruslanda Esperantisto, januaro, 1910, W I. 

— En Vladivoslok S-ro V. K. Neupokoer faris 

sukcesan paroladon ; kursoj est's malfermitaj en : 

Kostroma kaj Vladivostok. En Peterburgo funk

cias 8 kursoj. f
En Kovno fondigis Esp. Grupo. Laŭ la pro

pono de la ministro de fervojoj, S-ro Postnikov 

faris paroladon antaŭ la studentoj kaj profeso

roj de la Instituto de fervojistoj. La sama S-ro 

Postnikov kaj S-ro Evslifejev faris paroladojn 

pri Ia 5* kaj Rumana kongresoj.

La unua Ruslanda Esp. kongreso okazos en 

Peterburgo la 3-8. de majo.

Lumo, novembro-januaro, 1903-10, I, 3,

2, paroladoj estis faritaj en : Sofio, S-roj Ko- 
vaĉev kaj Aklargicv kaj en Jambul S-ro Pas

tro Atanasov. Kursoj estis malfermitaj : en Su- 
men (3), Razgrad, Harmani. Grupoj estis fon

ditaj en : Razgrad, Jambol (2).

The Australian E speranti, januaro, 1910, 
vv. 13. — Paroladoj estis faritaj en : Sydney, 
S-ro WQod-Ilouse, \Valacce kaj BI uei t. En Ia 
sama loko fondigis Esp. grupo.

Belga Esperantisto, februaro 1910, ip» 4«. —
Kursoj estis malfermitaj en : Brugo, Verviers 

(3), Antverpeno. « Kiel gojiga fakto estas ci
tinde, ke la publika urba biblioteko aĉetis tri
dekon da esp. libroj kaj abonis diversajn esp. 
gazetojn. »

Casopis ĉeskgch esperantista, januaro, fe
bruaro, 1910, n̂ - 1,2. — Paroladoj estis fai liaj 
en : Praha, S-ro K. Prochazka (3), Krai Vinoh- 

rady kaj Smichov. — S-ro Hr*idil, Boudnice, 

nad Libelli. — S-ro Prochazka, C. Budejovice. 

S-ro SvaCina. — Kursoj estis malfermitaj en : 

Praha (4), Krai Vinogrady (2), Zizkov, Smichov, 

Pilzen, Zelejnij Brod (2), Vsetin, Ĉeskv Brod, 

Hradek Kralove, Praskaĉka, Kardaŝova Bc- 

ĉice, Sobeslav, Mlada Boleslav, Vieno, Olomuc, 

Felĉ, Nemecky Brod, Lipnik, Viachovo Brezi,

Novy Bydzov, Dolni Krupa, \ iikovice. Entute 
28 kursoj ; 3 novaj grupoj estis fonditaj en 

Krai Vinogrady,Smichov kaj Karlin.

La Centra Asocio de la Bohema Unio Es

perantista ricevis de kelke da siaj oferantaj 

amikoj kiel kristnaskan donacon belan, konvene 

meblitan, vastan Cambron, I u paga ta n per 200 
Sm. jare. Tiel prosperis Unio pligrandigi siajn 

laborejojn, Car krom sia sidejo, la Esperanto- 

kafejo « Union » (I. 342), gi posedas nun pro

pran kancelarion kisantan en la centro de ur
bego (Praha II. Vodiĉkova ui. .‘J8 . palaco de 

barono Nad herny) kaj tre laŭgan ankaŭ por 

kursoj, kiuj de januaro estas tie aranga taj sep : 

2 elementaj, supera, por instruistoj de Espe
ranto kaj Iri studentaj. Krom tio gi estus salejo 

de nove fondita Bohema Propaganda Societo 

Esperantista kaj de kelkaj aliaj kluboj. La 20. 

XII. anoncis granda flago, ke en la nova, jus 
malfermita kancelario okazis publika ekzameno 

pri Esperanto.

La I I« kongreso de bohemoj Esperantistoj 

okazonta laŭ decido, akceptita de la eksterordi

nara gen. kunveno de B. U. E., kaj aprobita de 

lo L Kongreso, en j. 1010 en la dua Cefurbo de 

Bohemujo — eu Ia konata urbo IMzen jam ko

mencigis per starigo de la Kongresa Komitato.
B. U. E. dissendis al Ciuj Cefaj slavaj societoj 

esperantistaj demandajn leterojn pri ilia opinio 

koncerne la. projektitan I. Interslavan Kon• 

greson; kvankam preskaŭ Ciuj respondis favore 
kaj plene aprobis nian ideon, tamen trovigis 

nuna tempo por lia manifestacio ankoraŭ ne
matura, unuflanke pro neebleco intertrakti dum 

kelke da monatoj necesajn arangojn organi
zajn, aliflanke pro la preparataj lokaj kongresoj 

de niaj fratoj sudslavaj. Spite tio ni firme opi

nias, ke tiu Ci grava tutslava festo tamen efek

tivigos, precipe post persona interkonsento kun 

reprezentantoj de la slava Esperantistaro dum 

nia II. Bohema Kongreso, al kiu estos por tiu 
celo Ciuj slavaj nacioj kore invititaj. »

La Revuo, marlo, 1910, no 7 .— Enhavas tre 
interesan tradukon de nia Majstro de Ia mono

logo <( La gimnazio » de la plej fama novhe

brea humoristo ŝalom Alejhem. En la sama

S-ro Carlo Bourlet ĉiam daurigas sian babiladon. 

La inundo en Francujo elvokas Ce li pensojn 

j kaj riproĉojn pri la ingenieroj, kiuj baris la 

Seine kaj ne donis sufice da libera spaco al 

la natura fluo de la akvo. Li konkludas, 
« Ni Esp.-istoj, ni pripensu tiun averton de la 

naturo ! diras S-ro Bourlet. Jam kelkajn fo

jojn niaj ondoj Svebis, jam kelkajn fojojn mal- 

‘ pura akvo invadis kelojn niajn. Ni ne atendu la 

inundon, por I iam, tro malfrue, doni liberecon 

al la natura fluo de nia lingvo. »

De liuj malgajaj pensoj li transiras al alia penso 

pri la okazonta en Bruselo kongreso de Inler- 
| naciaj organizajoj. Li alvokas» Ciujn aplikajn 

societojn interla esp.-aro nepre sin prezentigi Ce 

la kongreso kaj lui malkunigas la ideo, ke 

reprezentantoj de la aplika societoj povos repre
zenti nur siajn societojn. Sed k u reprezenlos la 

generalan esp-aron? Kaj tie li rekomencas de- 

| fondadi la projekton de Ia reprezentantaro. Mul

iaj demandas lin, por kio povas utili tiu repre

zentantaro? Li finas: « La respondon al tiu 

demando liveros baldaŭ la faktoj mem. »>

Pola Esperantisto, noj I, 2. — S-ro Gra- 

bovski rakontas siajn rememorojn pri la unuaj 

du jaroj de Esperanto, precipe en Polujo. La
artikolo estas speciale interesa por tiuj, kiuj 

volas ekkoni la komencon de nia movado.

S-ro Ihvorski proponas projekton de Esp. 

Fonda Kapitalo. Parolante pri Ia bezonoj de 
monrimedoj de la centraj institucioj kaj propo- 

gantaj societoj Esp.-istoj, li proponas eldonon 

de markoj, valorantaj 25 Sd. kaj disdoni'ilin al 

la propagandaj societoj por vendado. Li esperas, 

ke multaj el niaj samideanoj povos aĉeti por Jsi 
mem kaj disvendadi tiujn ma la Itva loraj n mar

kojn sen speciala peno.

Espero kalolika, februaro 1910. — Aperis 
interesa artikolo de S-ro Colas. Li parolas pri 

Ia organizo de la Tutmonda katolika Unuigo 

kaj proponas la starigon de katolikaj konsulejoj 

kaj katolikaj Delegitoj, laŭ la sama tipo, kiel 
Ce U. E. A. Li petas Ciuj kalolikajn esp.-istojn, 

se ili konsentas farigi delegitoj, informi lin pri

li), laŭ la adreso de « Espero Katolika », IO, 

rue Bera n ge r, Paris. En la sama N° ni trovas 

la nomaron de la generalaj raportoj kaj de Ia 

raportantoj dum la katolika kongreso.
La nomoj pri zenitaj estas:

Unueco de la Eklezio, generala roportisto: 

S-ro Richardson (angla);

Paco internacia, generala raportisto: S-ro 

Kanoniko Pichot, prezidanto de Vlnstitulo in

ternacia de Paco en Monaco ;

Sociala agado, proponita generala raportisto: 
S-ro Lulkie Lzn (holanda);

Enketo internacia pri situacio de TEklezio 
en diversaj landoj : S-ro Abato Duvaux (franca);

Organizo de Ia T. K. U. E .: S-ro Cl. Colas;

Esperanto, ilo de propagando : S-ro Pastro 

Doktoro Coll (Hispana).

Plue jam promesis paroli: S-ro Van Schoor 
pri Esperanto kaj latina lingvo (la demando); 

Frato Izodoro, pri blinduloj (3a demando); D-ro 
Smuldcrs. Ni ankaŭ esperas audi: P-rojn Dom- 

brovski (Rusujo); Parker (Irlando); Bianchiui 
kaj Mcazziui (Italujo) ; Tachcr (Hispanujo) ; 

Egbers (Anglujo); Schroder (Aŭstrujo), k. I. p.

La katolika Unuigo estis invitita arangi sian 
duan kongreson en Sevilla. La loko (Icfi ni I ive 

estas fiksita dum la kongreso en Parizo.

Juna Esperantisto, no 2. februaro, 1910. — 

Tiu interesplena revuo komencas plenumi sian 

programon, promesitan en la antaŭa kajero.
Ni trovas en gi multajn tre interesajn bele

tristikajn artikolojn. Vereallogaj estasla traduko 

de Kabo : « Kies gi estis», traduko de Schroder 

de la artikolo de L. Tolstoj : « Al la Junularo », 

k. t. p.
Aperis nova jurnalo: Esperanto et CroLr- 

Rouge. Bulteno de la B ig-Kruca Societo, no i, 

februaro 1910. Redaktejo Ce la centra oficejo, 

51, rue de Clichy, Paris. Esperante kaj france 
redaktita. Pri gi ni raportos en la venonta nu

mero.

Museo Exposition (Revista Ouincenal) fe

bruaro 1910, n° 231, redaktata hispane. Alicante, 
presejo Carbonell y Belda. Enhavas esperantan 

parion kaj hispane redaktitan parton pri esp.

Muziko kaj vivo, januaro 1910, no I. —

Moskvo; redaktata ruse. Enhavata li tradukon 

de Ia artikolo" de S-ro De Menil, aperintan en 

a La Revuo » pri la muziko dum la Ya kon

greso.

BIBLIOGRAFIO

Dictionnaire Espcranto-Francais, kun mul

taj deri vajoj kaj oftaj esprimoj, kaj antaŭpa- 

rolo, de S-ro Eni. Robert, Paris, Presa Espe

rantista Societo, 33, rue Lacepede, Prezo: Bro- 

surila, 30 Sd., binditaj I Sni., afranko 20 Sd>

La V akcinila Krono, novelo de S-ro J. To

rius, tradukita de P. K ikan ; kolekto de « Lingvo 

Internacia », Paris. Presa Esperantista Societo, 

33, rue Lacepede, Prezo 20 Sd. •

Pri la Indo-Eiiropaj Lingvoj kaj Espe
ranto* de S-ro Th. Carl; kolekto de « Lingvo 
Internacia », Paris, Presa Esperantista Socieco, 

33, rue Lacepede. Prezo: 00 Sd. ,

Raporto pri la Kvina kongreso de espe

rantistoj, de S-ro D-ro P. Corret, Paris, Paesa 
Esperantista Societo, 33, rue Lacdpede. Prezo : 

30 Sd. ‘

Eĉ en Doloro ni estu gojaj, de Adele Ka iji ni . 

Tradukita de S-ino E. Baino. Librairie dt E s 

peranto, 15, rue Montmarie, Paris. Prezo :

40 Sd.

La Barbiro de Sevilla, komedio cfi i  -aktoj, 
de Beaumarchais. Tradukita de S-ro Sam. 

Meyer Librairie de Esperanto, 15, rue Mont

martre. Prezo : 7i0 Sd. /
S. S.

Ĉiuj libroj kaj ĵurnaioj eslas pkau mendeblaj
Ce Universala Esperantia Librejo, IO, rue 

de la Bourse, Geneve (Svisujo).



ESPERANTO

GVIDFOLIO. — Aperis gvidfolio tra Odessa. 

La Del. sendas ĝin kontraŭ alia gvidfolio aŭ 

4Sd.; Ciunaciaj PM. akceptataj. V. romenko, 

Fosta k esto, 1.*VTm.

POF\ FILATELISTOJ. — S-ro Albert Frank, 
fervojoficisto Plzen, I lla vni nadrazi, deziras in
tersangi postmarkojn (escepte Eŭropajn).

ŜPARMONO i°/o. — Eldonejo « Esperanto ». 
Leipzig, Langestrasse, 27, Germanujo.

PENSIONO. — Familio de geprofesoroj ĉc 
Ia superaj lernejoj akceptus kelkajn fraulinoj n 
en pensiono. Vivo agrabla kaj gaja. Centra hej
tado. Carma artista hejmo kun miranda situacio 
kaj bonega aero, borde de Tlama Geneva lago 
(France, Esperante, germane, angle). Adr.: 
S,,(> Vittel, prof. « La Vegnetta ». Morges par 
Lausanne (Svisujo).

PROPAGANDO ORTOLOGA. — Estingado

de la paŭperismo (malriĉegeco) mentala k?j 

materiala per la rimedo de la Universitato Or- 

tologa kaj Sociokrataj Burgoj. Ciuj, kiuj as

piras al la solvo de la granda problemo de d o 

maro, estas invitataj sin konigi. Turnu vin al 

Magnus Scendahl, Rua do Hospicio 240 (1° an- 

da r), Rio-de-Janeiro (Braziljo).

POR JUNULOJ. — F. L. G. Marechal, B.- 
A. Direktoro (Lingva fako), Northern institute, 
internacia komerca lernejo, prezidanto de Inter
nacia Asocio de Instruistoj, 384, Kingston Ter
race, Leds, Anglujo, akceptas fremdajn ju
nulojn kiuj deziras ellerni la Angl. Lingvon kaj 
komercajn metodojn. Banejo ; hiliardCamhro, 

fumĉambro, k. t. p. Jare 500 Sm.

L e rn e jo  p o r  F r a n c a  & E s p e ra n ta  

l in g v o j .  — En Morges (Franclingva Svis.) 

apud la mondfama Geneva Lago; belega v i
dajo; trankvila restadejo. Esperanto-ofi

cejo & societo en la urbo. Favoraj kondi

ĉoj. Speciale rekomendata, hejma vivado. 

Por ĉiuj informoj, oni sin turnu al la 

adreso: F™ A.Richards,Esperanto-domo, 

Morges, aŭ al Esp. Ofie. de U. E. A., S-ro 

Jayet (Morges).

ONI SERĈAS por kiel eble plej baldaŭ 

francan fraulinon aŭ sinjorinon el Francujo 

aŭ Svisujo, Cirkan 2Th30 jaran, en Uannover 
(Germ.), pensiono (por junulinoj), por kelkfoje 

anstataŭi la estrinon, gvidi Ia instruadon en 

franca kaj kompense perfektigi en germana 

lingvo. Reciproke senpage. Pluajn informojn 

donos la posedantino sinjorino Oberforster. 

Hartog. Uannover (German.), Parkstr. 7 et.

INDUSTRIA AGENTO posedanta seriozan 

klientaron, vizitanta orienton, centron kaj su

don de Francujo, proponas sian kunlaboradon 
al fremdaj firmoj por riprezenti ilin en Fran

c io .
Proponas ankaŭ deponejon por industriejoj 

aŭ komerca Joj. Skribi al S-ro Macarv, 27 strato 

Bonnand, Lyon, Francujo.

FOTOGRAFANTO deziras intersangi foto

grafa jn  interesajn por la propagando de Es

peranto, PK. de grupoj, k. t. p. Oni turnu sin 
al la adreso : G. D. Baxandall, F. B., E. A., 23, 

Portland St., Lancaster (Anglujo).

KAUĈUKO. — Samideano vojaĝanta tra la 

regiono kaŭĉuka de Brazillando, sin proponas 

por aCeto pogranda de kaŭĉuko kaj manga bo. 

Skribi por ricevi detalojn al S-ro Paulo Ber

thelot, Leopoldina, Goja/, Braziljo.

AGENTECON por fremdaj firmoj deziras fir

mo havanta urbcentran kontoron kaj vojaĝiston 

vizitantan eksportistojn kaj fabrikistojn. A. Bc- 

verley and Co, Manchester.

PO ŜT K A RT O-RE VEN I > A N TOJ N seiĉas El
donejo Esperanto, Germanujo : Leipzig, Lan- 

gcstr.

ATENTU ! — Niaj gesamideanoj dez. kores

pondi kun eksterlandaj geamikoj. Nia grupo 

garantias ke ciu ano tuj respondas. Skribu al la 
Oficejo de Esp-Societo-Zdmenhof : I Intel Sladi 

Johanneshurg, Gcrrlitz. Germanujo.

K o m e r c a j  r o l t l a m o j

BARCELONA KONGRESO. I 'i belegaj

27

STUDENTO internacia organo de studentoj 

kun stenografia aldono AORO. Jara abono 

1 Sni., specimeno por respondkupono. Redak 

cio kaj administracio : Praha. II 510. JeĉnA ui.

Silkaj esperantaĵoj. — B. Pevraud, 

Vicdel. U. Ii. A., rue de la Loire, 41, Saint- 

Etienne, Francujo.
Flageloj, kravatoj verdstelumilaj por sam

oj, 5modeloj. — Atlasa rubando, kun verd

stela desegno, por sam-inoj.— Vualskarpoj 

esperantistaj, el blanka gazmuslino. — 
Bildoj teksitaj el silko, veraj teksaj ĉefver- 

koj. — Kontraŭ O fr. 30 (0.12 &) postili, aŭ 
I respondkupono, oni ricevas silkan flage

ton kaj la ilustritan prezaron.

CENT DIVERSAJ POŜTKARTOJ. — Espe
rantaj por elekti. Mendu prezaron de Eldonejo 
Germanujo ; Leipzig, Langestr. 27.

LAMPIONOJ, formante la vorton Esperanto, 

Sni* 1.50 kaj sendelspezoj. Eldonejo Esperanto, 
Germanujo, Leipzig, Langslr.,

lf)0 ESPER. POŜTKARTOJ diversaj Sm. 

'i.50 (UK), 3 Sin.). Mendu prezaron. Eldonejo 

Esperanto, Germanujo, Leipzig, Langestr., 27.

LNTERNACIA PROPAGANDA KORES
PONDINSTITUTO, seslingvc kun belega 

bildo de nia majstro. Po IO ekz. Sm. 0.15; po 
50 ekz. Sm. 0.55; jio 100 ekz. Sm. 0.90; 1000 

ekz. Sm. 5.20, afrankite. Oni akceptas ankaŭ 

postmarkojn ĉiunaciajn, transpagi loj n kaj Esp

iro jn . Germana Esperanto-Librejo, Koenig- 

str. li), Leipzig, Germanujo.

gravurajoj de la Kongreso Barcelona nur 

0.55. Eldonejo Esperanto, Germanujo : Leip

zig, Langestr. 27.
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GAZETOJ S-ro J.-F. v. Dam, v. Galen-

straat, 88, Haag, Holando, petas de alilandajn 

Esp. numeron de urba gazeto en nacia lingvo.

VERDA STELO INTERNACIA. — Monata
ilustrita jurnalo, por literaturo, arto, si i ne#, 

muziko, interesa joj, socia progrese, k. t. p. En 
Esperanto, 20 pagoj. Jare por 5 kuponoj, aŭ 
50 Sd. Ni akceptas ĉekoj n.

Verda Stelo Internacia, Miller, Missouri, I ’. 
S. A.

Havigas diversajn rasojn de.Anseroj) £ 
w ~ Anasoj, Kokinoj kaj Kokoj, k. t. p. J2

« -o Apartan prezaron por ovoj oni sen- ]3

. .  das Iau la postulo.
S

Por ta Higieno da m i e l o
(lavajoj, higieno de 'buso, la halito, lavado 

de suĉinfanoj, intima higieno)

Oni nepre rekomendas

COALTARSAPONINE LEBEUF
BAYONNE (Francujo)

Kiun giaj antiscpcaj, detcrsivaj kaj cika- 

trigaj proprajoj akceptigis ĉe la Parizaj 

Hospitaloj.
En la apotekejoj — Atentu Ia imitadojn

Bad Reichenhall
La perlo de la germanaj alpoj, mondfama 
salukvo-bunloko, klimata kuracloko. 
Plej grandaj pne uma taj Cambroj kaj in
hala cejoj de la mondo. Jara vizitado : pli 
ol 35.000 personoj. Sezono : Majo-Okto- 
bru. Kuracado de malsanoj de la spi
rorganoj. astmo, emtisemo, kornnd.sa
noj, virinsekson skrofolo, milito artrito, 
re uma tis mo, resanigado. Iii ven hava 
amuzprogramo. 250 kilometroj zorge
bonstataj promenadvojoj en la tutan Var
megan ĉirkaŭajon. Gvidfoliojn oni bon
volu postuli de la Esperantisti! Grupo Bad 
Reichenhall.

stenmm a t m o  esperanto
(instruaj folioj de sistemo Aoro)

enhavas metodan lernolibron de internacia ste

nografio aoro kaj multon da artikoloj skribitaj 

per tiu sistemo.

Jara abono 30 Sd. (3 int. respondkuponoj

Por abonintoj de STUDENTO (I Sm.) 

senpage !

Oui mendu (aldonu 3 ini. respon*!, kuponoj) 

ĉe administracio de STUDENTO. Praha II- 

516, Bohemujo. Babato al grupoj !

THE JilflLKOVH KUJ GRAVA
FIRMO de VINOJ, LIKVOROJ KAJ

SPECI ALAJ OJ
en D IĴO N O  C6 lc-d'Or (Francujo) 

deziras agentojn, seriozajn, agemajn, kun 
bonaj referencoj.

Tre 'favoraj kondiĉoj 

Oni skribas Esperante. Sin turnu al Sr" J. 

Moron, Delegito U. E. A., Agencourt, apud 

Nuits (Gflte-d’Or, Francujo).

P i  R I W  E G L T S  H O T E L O  
/m. i t i e *  IN T E R N A C IA

l i ,  rue Bachaumont (Bourse)

Moderna, centre de Paris, proksime Louvre kaj 

Bulvardoj. 90 Cambroj. Tre modera j prezoj.
Svisa mastro.

Oni parolas Esperante.

PROPAGANDAJ FOIOSRAFAJOJ
*
Ciuj Esperantistoj devas tuj mendi la novan 

eldonon de la posi kartoj kaj fotogra fajoj de la 

Esper. Gazetaro, eldonitan de la Esperantista
Gruparo Berlina.

IGO poŝtkartoj kostas . . . .  1.70 Sm.

IO fotografajoj (W)sur 30 cm) 3.75 —

Sin turni al S-ro SOSTMANN, B e r l i n ,  N\v. 
87, Levctrovvslr. 23.

3.000 membroj
EN

FREMDAJ LANDOJ

Ja ra  Kotizaĵo

2 dolaroj (4 S)

m Membroj havas 
la jenajn 

profitojn :

Ricevi in form ojn  
el eiuj landoj

Konatigi an  infi ol 
forveturi 
eksterlanden

C H A R T E R E D  A.-D. - -1900

Sinjorinoj
Sinjoroj

estas akcentataj 
po r memoreco 

Prospektoj 
kon traŭ  afrankpago

{senitage a l la  skeptikuloj)

Adresu leterojn kaj 
m onon al

S e k re ta r io  de C. C . C.

Korespondi en fremdaj 

lingvoj

Intersan gi revuojn , post

k a lk u li, postmarkojn

f o t o g r a f e j o n  vp l a n  ta jo j  n

insektojn, k. t. p.

Miiwauke, Wisconsin, U. S. A.

I

RAZILOJN, TRANCILOJN, k. t. p,
A ĉ e tu  re k te  el S h e ff ie ld

A N G L U JO

KONTRAŬ POŜTMANDATO POR §  6

Ni ekspedos afrankite tri belajn bonegajn ra
zilojn. Sendu respond-kuponon por kalalogo.

F.-P. Goodw in and  Co, 2J, Iloivard 
Street, SIIEFFIELD , Anglujo.

Vojo por a lig i. — 1. Skribu vian nomon
kaj adreson (legeble) kun unu aŭ pluraj refe
rencoj. — 2. Skribu la lingvojn, kiujn vi kom
prenas. — 3 Konigu la lemon pri kiu vi deziras 
korespondi. —  4. Sendu la kotizajon (4 §) per 
ĉeko aŭ poŝtmandato. Via nomo estos enskribata 
kaj vi ricevos Ciujn paperojn kaj ekz. de (ilobe 
Troita' kun la plena listo de rnembroj.

I
La Administranto (Guranta : DUVAL

Laborista Kooperativa Prese} 
15, rue Amiral-Roussin. Diii

(Francujo)

io, 
Dijon

L a  u n u a  r e v u o  E s p e r a n t i s t a  p o r  l a  g e j u n u l a r o !

J U N A  E S P E R A N T IS T O
Internacia Monata Gameto Beletristika 

por Junuloj, Instruistoj kaj Esperanto-lernantoj

En Juna Esperantisto trov ita» : diversaj rakontoj kaj noveloj por 
junularo, fabeloj, poemoj, lingvaj ekzercoj, amuzoj, problemoj, k. t. p.

la

Ja ra  abono : 2 fr. 50 ( I  §)

Por ricevi specimenon, oni sendu unu postan respond-kuponon 

Preso E s p e ra n t is ta  Soc ie to , 3 3 , ru e  Liaeepede, P A R IS

I n t e r e s e g a  a p e r o  e n  l a  e s p e r a n t a  l i t e r a t u r o  !
GRA VEGA POR LA KOA!EHC.ISTA HO !

DUOBLA LIBROTENADO « MONDSISTEMO»
c i o  e . w  u  o  x i  n  r i

Prezo : 1,25 Sm. neafrankita. Havebla de Bigalke & Mohvvin kei,
Schlechniizsir. O, Bromberg (German.).

LA SVEDAJ RAZILOJ ESTAS LA PLEJ BONAJ EN LA TUTA M O N O O !!
Garantiitaj po 2, 3, 4, 5 Kronoj skand.

Por 'i Kronoj (& 2,20) vi ricevos- razilon kun sendanke™ aparato. Dank’ al gi oni sin ne 
tranĉas kiam oni sin razas.

Komercistoj kaj agentoj kun bonegaj referencoj eslas dezirataj. Bona rabulo 

Kontraŭ o.12 ^  oni ricevas ilustritan prezaron france, angle, germane kaj svede.
Oni sin turnu al.

J  o l n i  B y l i n d e r f H e d e m o r a  (Svedujo)

POSHORLO!}!): 3 ESPERO

B H M H H L L  en la permana] i l m i
VILAO  CONTINENTAL
Plej bela, kvieta kaj senpolva alirloko. Ĝirkaunta per ombraj gardenoj. Belega vidajo al la 

montaro kaj urbo. 40 elegantaj meblitaj Cambroj kun 00 litoj kaj 25 balkonoj. Banoj en ĉiu elaĝo. 

Elektra lumo. Bonegaj mangujoj. Puraj vinoj. Granda bela manftoĉambro.

POSEDANTO : S c l i w a r t z .  TELEGRAMADRESO : C o n t i n e n t a l

ONI PAROLAS ESPERANTE

El blanka, Ire fortika metalo, oksidita kiel 

malnova arcento, kun reliefa kovrilo kaj 

verda emajlita stelo. Preciza radaro je ankro 

kun 15 rubenoj, plene garantiita por ekzakta 

funkciado. Utilega al ciuj esperantistoj. Tre 

salata donaco.

Prezo : 30  fr. =  1 2  f i 

Afrankita en ciuj landoj : 12 .65  $

Sola riprezanlanto de tiu ĉi kaj de alispe

caj borloĝoj de fame konata svisa fabrikejo.

U N I V E R S A L A  E S P E R A N T I A  L I B R E J O
Kue de la Bourse, IO, GENEVE (Svis.)

U N  li-V O INTERNACIA
CENTRA ORGANO DE LA ESPERANTISTOJ

eliranta inter la 15. kaj la 20. de ĉiu monato 

LA  P L E J M A LN O V A  EL C IU J GAZETOJ ESPERA N T IST A J

FONDITA EN 1895

L a  p le j e n h a v o r iĉ a  I

4 8

p a g o j

da dense presila teksto en plej 

korekta kaj plej klasika stilo.

L a  p le j m a lk a r a  I

fr . ( 2  § )

abonprezo por

UNU JARO

s o  O S U :  KA V iZAGPGM ADĴ KAJ
Jara sukceso! OSIJEKA SALVATOR-SAPO to

forigas ŝprucmakulojn, kaj cian malpurajon de T vizago

M a l f a l s a  s o le  n u r  e n  l a  S a l v a t o ! *  a p o t a k o

v

/
«r&e f i

J.-B . i

Granda Marko

“  V i U e  d e  P a r i s  ”

INKOJ PINETTE
gluoj likvidaj, sigeloj

Jules MUETTE
102. R ie  Amelot, PARIS-II

H O TELO
L0UIS-LE-GRAND

2, rue Louis-Le-Grand, Paris.

MEDIZINISCHE LIC1IT- 

k HF.RZ- u. NERVEN- H eilanstalt-K uracejo
por lumkuracado 

por m a lsano j ile 1’ koro 

kaj ile 1’ n c n o j .

vormals : ROTES KREUZ antaŭe : RUGA KRUCO

5 1 Luisenstrasse B E R L I N  N W .  6  Telefono I I I , 3 185
S ekc io  p o r  m a ls a n o j  de 1’k o ro  ka j  de 1’nervo j

En belega loko, inter la Rue de la 
Paix kaj Avenue de 1’Opera. Moderaj
Prezoj. Oni parolas en Esperanto 
English Spokon. Man sprichl E 
Se nabla Espanol.

S e k c io  p o r  l u m k u r a c a d o

Elektra lumo kun elektrodoj de 

karbo, fero, hidrargo. Lumo de Roent

gen. Radiado d’Arsonval kaj de Oudin 
kontraŭ artrito, reumatismo, neŭralgio, 
iŝialgio, furunkulozo, diabeto, k. t. p.

R a d ia d o  ka j fo to g ra fa d o  laŭ 
R oe n tg e n

Prospekto laŭ deziro k u r a c a d o  a m b u l a n t e .  1)u kuracistoj Direktoro :
----- ---------- --------  O N I  P A R O L A S  E S P E R A N T E .  -------------- - D r. B R E IG E R

f,*

Esploroj per radioj de Roentgen kaj 
konstatado de Pagado de I koro. Banoj 
kun karbacido kaj ŝurucbanoj kun pin- 
burgonoj. Elektraj banoj por la tuta 
korpo kaj por apartaj inembroj. Vibro- 
masaĝo k. t. p.

L a  k u r a c a d o  p lene a n s ta ta u a s  res tadon  
en B a d  N auhe im

I vazeto da osijeka vizaĝpomado kostas po 70 heleroj kaj po I 
Krono (I Krono =  100h. =  v i spesdekoj); I peco da Salvator-sapo 
I K. Unu vazeto ila manŝinirajo I K. 20 h. Lyona pudro, malgranda 
skatolo I K. granda skatolo 2 K. l iuj Ci rimedoj ne havas doma
gaj n konsista joj n kaj tutege respondas al la regularo de Ia alla re
gistaro.

U
KIAU ESTAS UZOTA flUR

IVI I R A N  D A - K  R E  IV IO  ” ?

ĈASOPIS GESKYGH ESPERANTISTI)
Kun literatura aldono « Legolibro de Bo

hemaj Esperantistoj » oficiala monata or
gano de bohemaj Esperantistoj kaj de 

centra asocio.
B o h e m a  U n io  E s p e r a n t is ta  (B. U. E.), 

kiu unuigas tiutempe societojn, ĉ iu  nu

mero de tiu ĉi revuo enhavas po 20 pagoj 
da plej bona teksto : artikoloj originalaj 

kaj tradukitaj, parto oficiala, esperanta 

movado en fremdlando kaj inter Bohemoj, 

bibliografio, adresaro de korespondantoj, 

k . t. p.
Jara  abonpago : 3 kronoj (§  1.50) Red. 

kaj A dm . : Praha II, 2023, Ed. Kŭhnl.

(Rabato por Societoj).

f l i !  U A  K O L E K T IS T O J
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Post kelkaj jaroj, grandan valoron havos 

la plena kolekto de la gazeto.

jE J S P k h a .n t o

Do, rapidu mendi ĉi tiun plenan kolekton 

dum gi estas ankoraŭ havebla po malkara 

prezo.
La tuta Kolekto (60 n°j), afrankite 2.50

Sin turni alla Administrejo (IO,rue de la 

Bourse, Genĉve).

Malnovaj n-oj antaŭ I  Decembro 1908 ne 

estas izole, aĉeteblaj.
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PRESEJAJ LITEROJ 
=  MAYEUR =

m m

P A R I S
lie

ĈIUSPECAJ LITEROJ

KAJ

TIMETOJ

Specialajo
«le

SUPERLITERAJ 

SIGNOJ

G r a v u r - f o n d i s t o j P O S T E U L O J

2 ), R u e  d u  M o n t p a r n a s s e

Liverantoj de Ciuj 

Esperantaj literoj kaj 

supersignoj uzataj ĉc 

la presejo de U. E. A. 

por la kompostadode 

Esperanto kaj ĉiuj 

Esperantaj presaĵoj.

R O M A N A  T I P O J  D I  D O T  I T A L I K A

ĉ  ĝ  i i  j  Ŝ Ŭ  Korpo 7 — Bas de casse  ̂ ĉ f i  h j  Ŝ Ŭ

Ĉ Ĝ f  I J Ŝ Ŭ CefliteroJ Ĉ Ĝ li Ĵ Ŝ U

Ĉ  ĝ  l i  ĵ  S Ŭ  Korpo  S — Bas de casse C fi h j  & U

Ĉ Ĝ H Ĵ A Ŭ femuroj ĉ  Ĝ Ĥ  Ĵ  Ŝ Ŭ 
* # *

Ĉ ĝ ĥ ĵ S Ŭ  K o r p o  O — Bas do casse Ĉ fi h ĵ  Ŝ Ŭ 

Ĉ  Ĝ  Ĥ  Ĵ  ŝ  U  Ceflitoroi Ĉ Ĝ  Ĥ  Ĵ  Ŝ  fj

Ĉ  ĝ  i i  ĵ  Ŝ  Ŭ  Korpo  10 — Bos de  casse O. ĝ  fi j  Ŝ Ŭ 

Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ S Ŭ C e n i f r o i  Ĉ Cl U Ĵ  Ŝ Ŭ

E G I P T A  K O R P O  8  N 0 4 0 G  

ĉ ĝ h j ŝ ŭ  *  Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ

K
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Car Miranda-Kremo eslas perfekte nedomina, ĉar per « Mi- 
i randa-Kremo » oni a tingas idealan belecon, Cai- Miranda- 
* Kreino forigus cian malpurajo!! de la liniilo, ĉar Miranda-Kremo 

ne nur plibeligas, sed ankaŭ jun igas. Umi vazeto da « M i
randa  >» Kremo kostas I K. Unu skatolo da « M iranda , 
pudro  » (trikolora) I K. unu peco da te M iranda  » sapo 70 h.

Ricevebla ĉe la produktanto J.-C. D IEN EŜ , post Osijek, supera urbo, de kie mendoj per
po s I pa ĝ o tuj efektivigas

La korespondado kun la Salvator-Apoteko, de J.-C. Dienes estas ankaŭ en Ia lingvo 
Esperanto krom la lingvoj germana, angla, franca, ilala, latina, kroata, serha, aliaj slavaj 
lingvoj kaj la magyara. <

La korespondanto de firmo J.-C. Dienes eslas Drag. Mirko Kaniĉark, Delegito U. E. A.

K

s mfeSk:

Universala Esperantia Librejo
io, rue de la Bourse, GEN EVE (Suisse)

Vendas ĉiujn eldonajojn de l T. E. A. kaj ciujn Esperantajojn (propagandiloj,

lernolibroj, literaturajn kaj sciencajn, verkojn, k. t. p.).

Oficialaj eldonajoj de U. E. A. :

rekomendataj al ĉiuj Esperantianoj

Oficiala Jarlibro (Plenaj informoj pri U. E. A., £i;i organizo, giaj servoj kaj la maniero 

ilin uzi, k. a. Plena listo de la Delegitoj, Vicdelegitoj, Subdelegitoj, Esp.-Oficejoj de 
U. E. A.). Necesega por ciuj membroj. Prezo: 0,30 Sm.

Oficiala insigno (verda stelo kun blanka rando, rezervita por Esperantianoj). Prezo: 
0,30 Sni.

Oficiala Marko (gluota sur la korespondaĵoj de la Esperantianoj) I sd. por ekzempl. 

(minimumo IO ekz). Por Esp.-Oficejoj rabato da 15 %  por ĉiu mendo de pli ol 
100 ekz.

Oficiala leterpapero (por Delegitoj, Subdelegitoj kaj membroj) 100 folioj: 0,75 Sm.
Oficialaj kovertoj. Prezo, 100 ekz: O,GO Sm.

Oficialaj pos!kartoj. Prezo, IOI) ekz. : 0,75 Sm.

Gvidfolioj de U. E. A. (Rekomendataj al ĉiuj vojagantaj Esperantianoj). Senpage riceve

blaj kontraŭ marko aŭ kupono da 0,10 Sni. Kolekto po S 0.25.

Universala Esperanto-Asocio, ĝia celo, ĝia organizo, giaj praktikaj servoj, gia signifo. 
Propaganda broŝureto. Prezo, IO ekz.: 0,20 Sm.

Oficiala Bulteno (senpaga por Delegitoj, Subdelegitoj kaj Konsuloj).

Universala Esperanto-Asocio. Enkonduko, celo, organizo, praktikaj servoj, socia, signifo, 

konsiloj, al la interesatoj, k. t. p. Tiu bonega propaganda broŝuro, kiu klare konigas 

U. E. A. al la neesperantista publiko, estas nepre rekomendata al ĉiuj niaj propa
gandistoj.

Ekzistas gis nun eldonoj en lingvoj franca, germana, hispana, rusa kaj ilata. Eldonoj 

angla, kaj portugala estas en preparo. Resumoj en lingvoj dana kaj holanda.
Prezo, IO ekz.: 0,20 Sm.

AVIZOJ: ĉiu j mendoj estu sendataj al U n iv e r s a la  E s p e r a n t ia  L ib re jo , IO, rue
de la Bourse, Genevj (Svisujo).

Kalkulo estas malfermata nur al Delegitoj, ĉiuj aliaj personoj devas aŭ mendi per

sia loka Delegito, aŭ kunsendi la monon samtempe kun la mendo. Personoj, kiuj
deziras rekomendigi sian mcndaĵon, aldonu 0,10 Sm,


